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 ةيناثلا ةعبطلا
 يف ةداقإلا ٌعلاب هنف ىف ٌردان ,هقاروأ ةلقو ءهمجح رغص ىلع باتكلا اذه

 ةرملل تاعويطملا ملاع ىلإ تاطوطخملا ملاع نم جرخي دكي مل ءهعوضوم

 يف ءأثحبو ةءارق هولوانتو «نانثمطاو ةشاشهب نوثحابلاو ءاملعلا هاقلت ىتح ءىلوألا

 صوصنو ؛ةيخيرات قئاقحو «ةليصأ ةدام نم هيلع لمتشا امل كلذو «حايتراو لوبق
 نرقلا يف مالسإلا روهظ لنم ءرعشلاو ةغللا ةاورو نييوغللاو نييوحنلا لوح «ةردان

 رهشأ «ةنيدملاو ةكمو دادغبو ةرصبلاو ةفوكلا يف «عبارلا نرقلا ةياهن ىلإ لوألا

 وحنلا ٌلوصأ اهيف تعضُو يتلا ةبقحلا يهو ءرصعلا اذه يف بدألاو ةغللا مصاوع
 نيثحابلا مامتهأ هجتي كلذ لوحو ءرعشلا نّوُدو .مجاعملا تعنصو «ةغللا تعمجو

 .ةيبرعلا بادآلا يخرؤمو

 «نيثحابلا ىلع اهؤانقا رّدعتو «تاونس ذئم قاوسألا نم ُهُحسن تغرف دقو
 «بابسألا ترشيتو رومألا هللا أّيه املو .هعبط ةداعإ ىلع لمعلا يف نولي اوذخأو

 امك ءأطخ نم ىلوألا ةعيطلا ىف ناك ام تحلصأو ءهقيقحت ىف رظنلا ٌثدعأ

 نب دمحمل نييوغللاو نييوحنلا تاقبط باتك يف اهلباقي ام ىلع هصوصن ٌتضراع
 ةاورلا هابنإو «يرابنألا دمحم نب نمحرلا دبع لامكلل ءابلألا ةهزنو يديبزلا نسحلا
 بتكلا يهو «ينابزرملل سبتقملا نم رصتخملاو «يطويسلل ةاعولا ةيغبو «يطفقلل
 ؛هيشاوح ريرحت يف رظنلا تدعأ مث .نييوغللاو نييوحنلا ىلع اهمجارت ترسك يتلا

 .هسراهف ميظنت يف رظنلا تدعأ امك ؛هدهاوش جيرختو

 نأو ؛هعبط ةداعإو هجارخإ ىلع ناعأ نَم ٌيْفويو ؛هعفن ٌمعي نأ هللا لأسأو

 . ءازجملا ريخس هللا نم هيزجي

 . قيرط موقأ ىلإ يداهلا هللاو
 ميهاربإ لضفلا بأ دمحم

 م ١ ةنس وبام
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 همدقم

 ىلوألا ةعبطلا

 ريزولل «ةاحنلا هابنأ ىلع ةاورلا هاينإ باتك قيقحتب اينعم تنك امنيح

 بتكلا ىلإ عجرأ نأ يمه ربكأ نم ناك يطفقلا فسوي نب يلع نيدلا لامج

 نوكتل ءهعوضوم يف هتكراش ىتلا وأ ءهباتك ةدام فلؤملا اهنم دمتسا يتلا

 ففشكو ؛همهبم حاضيإو ء.هصوصن ريرحتو «باتكلا قيقحت ىلع انوع
 «نيليلج نيفلؤمل «ناردان ناباتك يل عقو امم ناكف . هلئاسم لفقمو ءهضماغ

 يديبزلا نسحلا نب دمحم ركب يبأل نييوغللاو نييوحنلا تاقبط باتك امه
 نم امهيف تدجوف :؛يرغللا بيطلا يبأل نييوحتلا بتاره باتكو ؛يسلدنألا
 موقأ نأ لإ بغر ام «ةداملا ةرازغو ءءادألا نسحو «فينصتلا لامج
 نمل ىلوألا ةليصألا رداصملا نم نادعي امهنإف ةصاخو ءامهرشنو امهقيقحتب
 يدفصلاو يطفقلاو توقاي لقن امهنعو .بدألاو وحنلاو ةغللا مالعأل مجرت

 . مهريغو يطويسلاو

 يبأ باتك وه اذهو و يديبزلا باتك قيقحت هلل دمحلاو ىل مت دقو

 . يوغللا بّيطلا

 ةعيرش نافلتخي امهنأ الإ ؟ةياغلاو عوضوملا يف نيقفتم اناك نإو ناباتكلاو

 دلاوملا ركذب هيف ىِنُعو ءسرادملاو تاقبطلا ىلع هانب يديبزلا باتكف ؛ًاجهنمو
 «نييوغللاو نييوحنلا نع ؛تاياكحلاو فرطلاو رابخألا فلتخمب هاشححو «تايفولاو

 يسلدنألا يحايرلا هللا دبع يبأ هخيش ىلإ ؛مهالت نّم مث ؛مالسإلا ردص يف
 نم مهلزانمو ءءاملعلا بتارم ركذ ىلع هماقأ بيطلا يبأ باتكو .568 ةنس ىفوتملا

 نحللا روهظ ذئم ؛ذيمالتلاو خويشلا نيب ةلصلا دقعو «ةياورلا يف مهظحو ء«ملعلا

 مث امهيف ملعلا ىهتنا نأ ىلإ ةفوكلاو ةرصبلا ْيتَسردم روهظ مث ءوحنلا عضوو

 ءالعلا نب ورمع ابأو ؛هذيمالتو َيلؤدلا دوسألا ابأ ركذي وهف ؛دادغب ىلإ لقتنا

 ١514. ةئس فراعملا راد يف مث .م 4 ةنس ةداعسلا ةعبطم يف عبط )0غ(
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 .ةياورلاو دنسلا دروأ اميف هليبسو ؛اذكهو ؛امهنع ذخأ نمو دمحأ نب ليلخلاو

 نيف ند

 .يوغللا بّيطلا وبأ يلع نب دحاولا دبع وه نييوحنلا بتارم باتك فلؤمو
 نم ريثك اهيف أشن ؛ناتسزوخ يحاون يف ةروهشم ةدلب يهو  مّرْكُم ركسع يف دلُو
 هيف عقي ام حرش باتك بحاص دمحأ وبأ :نايركسعلا اهنمو ؛ءاملعلاو ءالضفلا

 ىلإو ؛لاثمألا ةرهمجو نيتعانصلا يباتك بحاص لاله وبأو «فيرحتلاو فيحصتلا
 قذحو ؛اهيف أشنو  تاهجلا ىتش نم نودّصقُيو ء؛لاحرلا دشت تناك اهئاملع

 ناكو ؛اهتابثأ نع ىورو ءاهدانسأ نع ذخأف ؛دادغب ىلإ لحر مث «ةغللاو وحنلا

 باتك هنع ذخأ ؛دهازلا رمع وبأو يلوصلا ىيحي نب دمحم مهنع ىور نمم
 ينابيشلا ورمع يبأل رداونلاو «تيكسلا نبال قطنملا حالصإو «بلعشل حيصفلا

 ؛نويدادغبلا هب بجعأ يذلا ؛عابتإلا باتك اهنم ؟هبتك ضعب فلأ اهيفو ءاهريغو
 . مهنيب اميف هولوادتو

 اهلفخأو ؛ةيمالسإلا رضاوحلا رهزأ نم عبارلا نرقلا يف بلح ةنيدم تناكو
 ءًانأش برعلا كولم مظعأ نم ةلودلا فيس اهُريمأ ناكو ؟؛ءابدألاو ءارعشلاو ءاملعلاب
 ىلإ بذتجاف ؛ًاعاب تامركملا يف مهعسوأو ءابعك بادآلاو مولعلا يف مهالعأو
 هيولاخ نباو ءافرلاو ىمانلاو ءاوأولاو ىبنتملاك ؛رعشلاو ةغللاو بدألا َنايعأ بلح

 ٌنابو ءهملع رهدزا كانهو «يوغللا بّيطلا وبأ مهئم ناكف ؛مجاشكو يبارافلاو
 هنكلو «ةسفانملا تكذو «هيولاخ نبا نيبو هنيب ةموصخلا تماق ًاضيأ اهيفو ءهلضف
 . مدقتلاو قبسلا بحاص ناك

 نبا سلجم يف تنك :لاق قشمدب يلقصلا ٌيلع وبأ ينثدح# :حراقلا نبا لاق

 لخدو ءاهل برطضاف «ةغللاب قلعتت لئاسم ةلودلا فيس نم هيلع تدرو ذإ هيولاخ

 هتكرتو ءاهنع بيجيل اهنوشتفي هباحصأ ىلع اهقّرفو ةغللا بتك اهنم جرخأو .هتنازخ
 هديبو اهنيعب لئاسملا هيلع تدرو دقو ءسلاج وهو يوغللا بّيطلا يبأ ىلإ تبهذو
 ,12”باوجلا ىلع ٌةردق ؛هرّيغي ملو هب باجأف ؛ةرمحلا ملق

 هنم ءيش هلو ؛مظنلا نم ًائيش ىطاعتي ناك هنأ ''”يّرعملا ءالعلا وبأ ركذ دقو
 .فيعض مظن هنكلو ؛بتارملا باتك يف

 ةنس ةدعقلا يذ نم نيقب نامثل ءاثالثلا ةليل تناك نأ ىلإ بلح يف لظرو

 8 حراقلا نبا ةلاسر )0(

 2١7, نارفخلا ةلاسر (؟)
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 ءاسنلا نم اقلخ اهنم ذخأو ؛بلح قتسمدلا لخد ةئامثالثو نيسمخو ىدحإ

 نييولعلا نم ةعلقلاب مصتعا نم الإ هنم ملسي ملو لاجرلا مظعم لتقو «لافطألاو

 يف هيبأ عم لتُق نميف بيطلا وبأ ناكف ."'”لاومألا بابرأو باتكلاو نييمشاهلاو
 .هرابخأو هراثآ مظعمب تبهذ ىتلا يه اهلعلو ؛ ةنحدملا كلت

 ع دا

 ؛ءالعلا وبأ لاق ءاضيأ هتافلؤم نم ريثك عاض ؛هرابخأ مظعم تعاض امكو
 حتف يف هابأو هولتق مورلا نأل ؛هتافينصتو هبتك نم ريثك عاض دق هنأ كش الوذ

 : يتأي ام اهنم ىقبأ دق نامزلا نأ الإ . «بلح

 ؛ لخادملا باتك يف دهاّرلا رمع نأ قب قلب و دل وجا وتل كاك أ

 . ”رهزألا ةبتكمو ةيرصملا بتكلا راد يف ةطوطخم خسن هنمو

 .:بهسأو هيف رثكأ دق» :لاقو ؛نارفغلا ةلاسر يف يرعملا هركذ ؛قرفلا باتك  ؟

 . ””رهزملا يف يطويسلا لقن هنعو
 فورح ىلع ريغص عابتإلا يف باتك هلو» :ءالعلا وبأ لاق ؛عابتإلا باتك *' 

 .ةاعولا ةيغب يف يطويسلا هركذو ««نييدادغبلا يديأ يف ؛مجعملا

 ويأ لاقو ؛تايفولاب يفاولا يف يدفصلاو يطويسلا هركذ ؛لادبإلا باتك

 .4بلقلا يف بوقعي باتك وحن هيفاحن دق» : ءالعلا

 . سورعلا جات ةمدقم يف يديبزلا ىضترملا هركذ ؛دادضألا باتك

 نم هولفغأ اممو» :لاقو «'*”هلاقم يف يخونتلا نيدلا زع ذاتسألا هركذ ؛ىنثملا ١
 : نيعون ىلع لمتشي فيطل ؛دمحلا هللو يدنع وهو « ىنثملا باتك هتافنصم

 مأ ًالقتسم بيلملا وبأ هفلأ امم عابتإلا باتكأ : يردأ الو . . . بيلغتلاو عابتولا

 حلا هيلع لمتنا اهون
 .ءارقلل همدقن يذلا وهو ؛نييوحنلا بتارم باتك 7

 #ه 3

 خيرات ١554 مقرب ةيرصملا بتكلا راد يف ةردان ةخسن باتكلا اذه لصأو
 مث ؛يديمحلا دمحم نب ركب يبأ نب ىسيع اهبتك ؛ةحفص 64 يف عقت ؟نوعت .٠

 ١79/١. :بلطلا ةديز )١(

 .داوجلا دبع دمحم ذاتسألا هقيقحتب موقي (1)
 . (يبلحلا ىسيع ةعبط) اهدعب امو 404 /١ج رهزملا 06)
 .نورشعلاو معساتلا دلجملا « يناثلا ءزجلا يبرعلا يملعلا عمجملا ةلجم (4)
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 خيشلا طخ اهرخآ يفو ءتخبون نبال شاوح هيلع ءحيحص لصأ ىلع تلبوق
 زيزعلا دبع دمحم خيشلا طخو 248531 هخيراتو يكلاملا ةطلخملا نب دمحم

 .198 ص دعب ةقرو ةخسنلا هذه نم طقس دقو .يعفاشلا

 ىطويسلا هلقن امب اهتلباقو ؛ةخسنلا كلت ىلع باتكلا اذه قيقحتب تمق دقو
 يف تدرو يتلا خسنلا قورف تبثأو ؛هنم صقانلا تلمكأو ؛رهزملا يف هنع
 دمحأ ةمالعلا اهمقر امك ؛نيبناجلا ىلع تاحفصلا ماقرأ تعضوو «يشاوحلا

 . ةلّضفملا سراهفلا هب ثقحلأو ةدايزلا تامالعب اهتزيم تاناونع هل ٌتعضوو روميت

 .قيفوتلا يلو وهو ؛ًالوبقم ًاعفان المع هلعجي نأ هؤالآ تكرابت هللا نم وجرأو

 .ه 7١ا/8 ةنس مرحملا ١7 ةعمجلا
 .م 1409 ةنس ربمتبم ؟

 ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم



1١1١ 

. ٠. 

 ناونئملا





 باتكلا نم ةريخألا ةحفصلا

1 
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 دمحم ىلع هللا ىلص

 .«كيأرو كنيد ىف كقوو «كئابوح نع عافدلا نْسُحَو «كئاقبب هللا ينعتمأ

 .ابهذم هيلإ كقزرو ءأببس ريخ لكل كلعجو

 ىلع ملعلل اهتبسانمو «لضفلا يف اهفالتخا بسحب سوفتلا ممه فالتخا نإ

 ٌمسجْلا ىذأتي امم رثكأ ؛ملعلا دقفب ىذأتت ةسيفنلا ٌسفنلاو «لقعلل اهتبسانم رذق

 . معطلا مدعب

 ةدش «ىلوأ دعب ةيلاثو «ىرخأ دعب ةعفد ىلإ توكش هللا كزعأ  كنإو

 لهأ نيب ةلضافملا يف «ةيبصعلا لهأ مالك نم كبلقو كعمس ىلإ لصي ام توافت
 ال مهو ؛هيلع مهبدأت يف نودمتعيو ؛هيلإ نومتني نم َمدقت موق لك ٍءاعَداو «ةيبرعلا

 دقو ؛هنم دخأ نم الو ؛هّملع ذخأ نيأ نمو ءهنع ىور نم الو ءىور نّمع نوردي
 ال انرهد لهأ نم ًاريثك نإ ىتح ؛''!لاّذُرلا يف اشفو «لاهجلا ىلع اذه بلغ

 يعمصألا ديعس يبأ ىلإ بوسنملا ءيشلا نيبو «ديبع يبأو ةديبع يبأ نيب نوقرفي
 الف ؛رمحألا نع ةلأسملا نوكحيو .ريرضلا ديعس يبأ وأ يركسلا ديعس يبأ وأ
 ام ةيزمي ملعلا ىلإ نولصي الو .يفوكلا رمحألا وأ ءّيرصبلا ٌرمحألا وهأ نوردي

 رمع نب ىسيع رمع يبأ نيب نولصفي الو ؛َينابيشلا ورمع يبأو ءالعلا نب ورمع يبأ نيب
 الو ؛.«شفخألا لاق» :نولوقيو . يمرجلا قاحسإ نب حلاص رمع يبأ نيبو «يفقثلا

 نيّيرصبلا شفخألا ةدعسم نب ديعس نسحلا يبأو شفخألا باطخلا يبأ نيب نوقرفي
 ناميلس نب يلع نسحلا يبأو «'"”يفوكلا شفخألا كرابملا نب ىلع نسحلا ىبأ نيبو
 نأ موق نظي نحو ؛ىبحي نب دمحاو ديري نب: دمحم بعاس سمالاو ضفحألا

 . ناَوحأ تاقبطلا بحاص ّيحمجلا مالس نب دمحمو يدادغبلا مالس نب مساقلا

 يبأ فيلأت» :هتمجرت ىلع «فتصملا بيرغلا» باتك نم ةخسن تيأر دقلو
 امنإو ؛يبرع الو َيحَمُجب ديبع وبأ سيلو ««يحّمُجلا مالس نب مساقلا ديبع

 .سيسخلا نودلا وهو ؛ًآضيأ لاذرو لذرأو ليذر عمج :لاذرلا )١(

 ينعأ ؛شفخألا ال رمحألا وهف ؛هركذ يذلا اذه ققحي» جاجحلا يبأ نبا نع ةيشاحلا يف (؟)

 .108 /؟ ةاعولا ةيغب رظناو «جاجحلا يبأ نبا هركذ ام باوصلاو .ةكرابملا نب يلع
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 نم ةقبط يف ديبع وبأو ««ءارعشلا تاقبطا» باتك فلؤم مالس نب دمحم يحّمْجلا
 حاب فرك اسس يم . هنع ْلْخأ

 طبخ هيف نوتفاهتي سانلا ىرأ ام ىلإ '':هئيكشت ام كاوكش عمتج -ااملف
 هقيلعت ىلإ ٌتعرسأو ؛'؟0هّئرفتلا ًائيش هنم تيرجأ اذإ كتيأرو ا َدْيَصو «ءاوشع

 ؛هيكحت لطاب ىلع كلمحي وهس وأ ءهيف كيلع لخدي سّبَل نم تقفشأ ؛ هّئْضرتفاو
 يوذو ءءادّعُبلا يف هب حرفأ الو ءءادعألا يف ينسي ال امم هللاب يناوخإ ذيعأو

 عسي الو ؛هنع ةلفغلا حبقت ام باتكلا اذه يف كل تمسرف .ءاضغبلاو نآتشلا
 هؤاقلإ بعصي نأ تفخو «كيلع هقّرفت نم تيشخ ام تعمجو ؛هلهج ءالقعلا

 . هللا نذإب «كعفني ال ليوطت ىلإ ىدعتأ الو «كعنقي امع رّصقأ الأ وجرأو .كيلإ

 نفل انني ان

 ًءاسؤرلا سانلا تافآ '*”رثكأ نأ هب ٌتلمعو ريخلا ٌتملع  ملعا "”[و]
 «نامزألا رباغو مايألا ميدق ىلع سانلا ةنتف هذهو ؛لالضلا ٌرودصلاو .لاهجلا

 ذقنأو: انركحلا ركع ىلإ انيهتناو ءرّدكلا ردك ىلإ انلصو دقو ءاذه انرصعب فيكن
 ءمهني ال ام سانلا مّهفي ””هقئي الو سحي الو .هقفي الو ملعي ال نمع ملعلا اذه

 ِكفإ لك بكريو ءهيعّديو ملع لك دّلقتي .ملعي ال وهو هسفن دنع مهمّلعيو

 .ًاملاص بيعلا نِم ناك نَم ُبيعّيو ءاملاع هسفن ىريو لهجي ؛هيكحيو

 ايس نيسفت الؤبعو .ةوسق لك ىطاعشتت
 ايي دادورعحي انتهت: .اديحتز ةادزتي آل وويتوستل

 نأ َنَظي ىتح كلذ هعنمي الو «سانلا ملعأ هنأ دقتعي ىتح اذهب ىضري ال مث
 ىلع ءالب وهف ؛هنم ملعتلا ىلإ اوجاتحال اورِشُح ول هنع ملعلا اذه ذخأ نَم لك
 رِظون نإو ءبَدبذُت لئُس نإو ءبّذك ىور نإ «نيبدأتملا ىلع لابوو نيملعتملا
 .ّبس مالكلا هيلع رّرُق نإو «بْعش فلوخ نإو «بخص

 (0!ىيلذكالإ كرّنلا نوكي فيكو 2ىردامو يطخُيو ؛ءيردب امو بيصي

 . ىكتشا :ىكشت ()

 .ةهتزهتنا  خ» :لصألا ةيشاح (؟)
 .بيطلا يبأ نع هلقن اميف رهزملا نم ةلمكت ()

 .«ربكأ» :خ (4)

 .مهفي :هقئني (6)

 ىلإو يربنعلا رحلا يبأ نب نيصحلا ىلإ ًالوسر هجو دق ناكو ؛يلؤدلا دوسألا يبأل تايبأ نه (5)
 - دارأو ءامهيلإ هعم بتكو  دايزل جارخلا لامعأ ضعب نايلي اناكو  يلشهنلا دوعسم نب ميعن
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 "”اهيلإ ٍدتهي ملو سايقملاب كردُت ال لهجلا نم ةقبط يف ءالؤه نِم دحاولاف
 . سانلا قّيط نيح ٌليلخلا

 نب دهم ةيقعا وبأ انتزح : لاك 9 اعلا نب ىيحي نب دمحم انربخأ

 ليمش نب رضنلا انثذح :لاق '؟”راكي نب ريبزلا انثذح :لاق ””يريربلا ىسوم
 .هوعيتاف ملاع كاذف يردي هنأ يردي نم سانلا نم :لوقي ليلخلا تعمس :لاق

 يردي ال نم مهنمو هودِشرأف لاض كاذف يردي هنأ يردي الو يردي نّم مهنمو

 ال هنأ يردي الو يردي ال نم مهنمو ءهوملعف بلاط كاذف يردي ال هنأ يرديو
 .هورذحاف لهاج كاذف يردي

 هنقتُي هنأ معزيو «هيوريو ملعلا اذهب صتخي نم ضعب نع يتغلب دقلو
 ناك يذلا ءارفلا نأ نظف ««ننزاملا نع ءاّرغلا نع# :لاقف ًائيش ''”دنسأ هنأ ؛هيرديو
 . !ينزاملا نع يوري ناك شفخألا ءازإب وه

 ء«يعمصألاو يبارعألا نبا نيب ترج ةرظانم ىور هنأ رخآ نع تئدُحو

 دري ناك اجنإو + تحصألا ناهلغءازاع ىئارغألا ثناؤ 1 ""0لنق اهيكحاا ام انو

 دوسألا يبأ باتكب رحلا يبأ نب نيصحلا ىمرو ءدوعسم نب ميعن كلذ لعفف ؛ءاربي نأ امهتم د
 :نيصحلل دوسألا وبأ لاقف ؛هربخأف لجرلا داعف ؛هرهظ ءارو

 اكِلانه يئاجر بهذيمل كبيسل ًاضّرعت كاتأ ذإ يبا ك ٌتبسح

 اكلامشبًاضرعم يباتك ٌتذخأ املأ ٌتلسرأ ثنك نم ينرّبخو

 اكلاعن نم ثّملخأ العن كذبنك 2 هتنبنف هناونع ىلإ ٌترظن

 اكِلاذب ٌنيقح يئأتامبٌتنأو ىنقنأامبٌنحأدوعسم نب ميعن

 !اكلذك الإ ُكْوْكلا ُنوكي ٌفيكو 2 ىَرَدامو يطخيو «يردي امو ٌبيصي
 ,(50197/17 يناغألا رظناو)

 . ؟هيْلِإ) :خا )غ0

 ؛يلوصلا ركب يبأب فورعملا لوص نب دمحم نب سابعلا نب هللا دبع نب ىيحي نب دمحم وه (؟)
 ينوت ؟؛ءاسؤرلاو ءارعشلاو باّتكلاو ءارزولا رابخأ نّودو ؛ ظفحلاو ةياورلاب رهتشا .«فلؤملا خيش

 .(4115 - غ1 /* دادغب خيراتو 0515 717 / ةاورلا هابنإ رظتاو) 86 ةنس
 رظناو) .584 ةنس يفوت ؛يربربلاب فورعملا دمحأ وبأ دامح نب ىسوم نب دمحم نب دمحم ره (*)

 ,(19 57 / دادغب خيرات

 بحاص مارعلا نب ريبزلا نب هللا دبع نب تباث نب بعصم نب هللا دبع نب راكب نب ريبزلا وه (4)
 497/1١(. بابللا) .105 ةنس يفوت - شيرق بسن باتك

 .هعفر اذإ ثيدحلا دئسأ :لاقي (6)
 ناك» لاق هنأ ملس نب ديعس نب لضفلا نع يديبزلا ركذ دقف ءرظن هيفو ءلصألا يف ركذ اذك )١(

 - نبأ هرظانيف ًالصاوم انيتأي يعمصألا ناكف ؛ملس نب ديعس يبأ مايأ يف انيدؤي يبارعألا نبا
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 ىمعأ مهمولع نع نوكي نأ موق ةفرعم نع َيِمع نمب يرحو ؛هذعب هيلع

 . اليبس لضأو

 . '7[هب لهجلا ءالقعلا عسي الو ؛ةلفقلا حتفي ام باتكلا اذه يف تمسرف :لاق]

 رعشلاب هيرغيو هيف رتفي يعمصألا ناكو .هنم بارعإلاب ملعأ ناكو ؛كلذ لجتريف يبارعألا <
 نم فرتغي ملف ةمهتلا بارعإلا نم ئربو بابلا اذه عقو اذإف .يناعملا ةهج يف هكلسم هكليو

 7١7. :تاقبطلا رظناو .«هرحب

 )١( رهزملا نم 7877/5.



 روهظ لوأ
 مالكلا يف نحللا

 نأل «ُبارعإلا مّلعتلا ىلإ ٌجوحأف برعلا مالك نم ٌلتخا ام ّلوأ نأ خلعاو
 دققف ؛ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا دهع نم نيبرعتملاو يلاوملا مالك يف رهظ نخللا

 .١لض دقف .مكاخأ اودِشرأ» :لاقف هترضحب نحل ًالجر نأ انيور

 .نَحْلأف أرقأ نأ نِم ىلإ ُبَحَأ طِقسأف أرقأ ْنأل :هنع هلا يضر ركب وبأ لاقو
 :لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ظفل نم انيور دق لب ؛ًافورعم نحللا ناك دقف

 .4!نحْللا يل ىنأف يس ا ىف تأشنو ء«شيرق نم انأا

 هيلإ بتكف ؛؟«ىسوم وبأ نِم» :رمع ىلإ يرعشألا ىسوم يبأل بتاك بتكو
 .ةلس هءاطع رخأو ءادحاو طوس كّبتاك ٌبرضاف دعب امأ «كيلع مالس :رمع

 نم نوكي نأ الإ ؛ًانخُل ناك نإو ثيدحلا ريغي ال ''”ينيدملا نب يلع ناكو

 .هاوس نم ىلع نحللا زّوجي هنأكف ءملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ظفل

 هنضاح ناكو «مهدنع عضرتساو «مالسلا هيلع يبنلا رآظأ ؛نزاوه نب وكب نب دعس وني مه )١(

 . ثراحلا نب هللا دبع ثنب ةميلح هجوز هعضرمو :ةعافر نب ىزعلا دبع نب ثراحلا مهنم

 , 0 مزح نبال باسنألا ةرهج رظناو)

 ثيدحلا يف ردصأ ؛ةنيدملا نم هلصأو ؛ءيرصب ؛ينيدملا رغعج ني هللا دبع نب يلع وه (؟)
 . (بيذهتلا بيذهت) 4*5 ةنس يفوتو ؟اهمظعم ىلإ قبسي مل ةريثك تافنصم
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 يلؤدلا دوسألا وبأ

 وبأ هب انثّدح اميف يلؤدلا دوسألا وبأ ّوحنلا سانلل مسر نّم لَوَأ ناك مث

 '”ديمح نب ميهاربإ قاحسإ وبأ انثذح :لاق هيوتباب نب دمحم نب رفعج لضفلا
 انثذح :لاق ىيحي نب دمحم ركب وبأ انربخأو «يناتسجسلا متاح وبأ انربخأ :لاق

 ناكو :اولاق «ليلخلا نع ,يمرجلا رمع وبأ انثدح :لاق قىوحنلا ديزي نب دمحم

 لاقف ءانحل عمس هنأل مالسلا هيلع يلع نينمؤملا ريمأ نع كلذ لخأ دوسألا وبأ
 وبأ ناكف زرجلاو بصنلاو عفّرلا ىلإ هل راشأو  ًافورح سانلل لعجا : :دوسألا يبآل

 . مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ نع كلذ نم هذخأ امب ًانينض دوسألا

 وبأ انربخأ :لاق دمحم نب رفعج انثّدح ؛دوسألا يبأ مسا يف فِلّتحا دقو

 مسا :لاق "'”ديز وبأ ةّبش نب رمع انئدح :لاق يرهوجلا زيزعلا دبع نب دمحأ ركب

 . ملاظ نب نايفس نب ورمع دوسألا يبأ

 :لاق ديزي نب دمحم انثدح :لاق َيرتْسْتلا دمحأ نب سودقلا دبع انثدحو

 نب ورمع نب ملاظ دوسألا يبأ مسا :لوقي ظحاجلا رحب نب ورمع تعمس

 . نايفس

 : لاق زيزعلا دبع نب دمحأ ركب وبأ انربخأ :لاق دمحم نيب رفعج انربخأو

 رمع نب ىسيع عمس هنأ يعمصألا انربخأ : لاق ةّبش نب رمع ديز وبأ انثذح
 رسكب ؛لئُدلا ىلإ بوسنم  ةزمهلا حتفب  يلؤدلا دوسألا وبأ وه :لوقي

 برشي ىلإو ؛يِبَلْعَت بلغت ىلإ اوبسن امك «ةبسنلل اهوحتف امنإو  ةزمهلا
 «ليدلا :اهل لاقُي ةّباد مساب يمس ؛ةنانك نم ةليبق وبأ : لئدلاو :لاق . َيبَرعَي

 . بلعثلاو سرع نبا نيب

 يطققلا ١ صم تاقبطلا يف يديبزلا هركذ ؟يرصبلا يوحنلا يزبالكلا ديمح نب يحارب وك 0

 يفوت «؟يزبالكلا دمحم نب ميهاربإ : مساب ضل ةيغبلا يف يطويسلاو ,كة6/ هابنإلا يف

 ادع نا قارا :ريثألا نبال 0 و ,7157 ةنس
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 :كلام نب بعكل يعمصألا اندشنأو :ةّبش نب رمع لاق

 (0زِئدلا ِسّرْعُمَك الِإْناكام هسّرْعُم سيقول شيجب اوؤاج
 ريغ ىلإ هنوبسني مهنأل ءأطخ كلذو :؛ئليدلا دوسألا وبأ» :لوقت ةماعلاو

 :لاق ''”نبالغلا ايركز نب دمحم انربخأ :لاق ىيحي نب ريزعلا دبع انربخأ
 يف لؤدلاو ءدوسألا يبأ طهر مهو ةنانك يف لئدلا :لاق راكب نب َنِمِيوْلا انثذح

 . سيقلا دبع يف ليذلاو ٠ ةفينح
 :متاح وبأ انربخأ :لاق ديمح نب ميهاربإ انربخأ :لاق دمحم نب رفعج انربخأ

 .ةيلهاجلا يف دلُو اومعز اميف دوسألا وبأ ناك

 ليلخلا نع َيِمْرَجلا نع ديزي نب دمحم انربخأ :لاق ىيحي نب دمحم انربخأ
 هل لاق ىتح راسا كلل 1 له ا اب ا درسنا جا َلَزَي مل :لاق
 6؟ىتاصع تطقس» :لوقي ًالجر اعمس امهنأ كلذو «سانلا ٌةنسلأ تدسف دق :دايز

 ١ .دوسألا وبأ هعفالف

 متاح وبأ انثدح : لاق ديمح ني ميهاربإ انربخأ :لاق دمحم نب رفعج انربخسأو

 ًالجر دوسألا وبأ عمس :هيبأ نع ؟”يبلهملا داّبع نب دمحم انثدح :لاق يناتسجسلا
 الإ ينعسي ْنَظأ ال :لاقف ؛ماللا رسكب ء!هلوسرو نيكرشملا نم ٌءيرب هللا ْنأ» :أرقي

 .ٌوحّتلا عضوف «هانعم اذه مالك وأ ؛اذه وحن هب ٌحلصأ ًائيش ٌعضأ نأ

 دعب ٌرظنلا قّمعت ىتح «اليلج ًائيش هنم مضوف ءهمَسَر نَم َلَوَأ ناكو :لاق
 . باوبألا اولّوطو كلذ

 دايز هملكف ءنونُحُلَي اوناك مهنآل ءدايز وئب هملعتيل هّعَضو ناك لب :لاقيو

 . كلذ يف

 )١( هناويد يف تيبلاو .ليللا رخآ لوزنلا ناكم :سرعملا 95١؟.

 هركذ ؛هدادجأ ضعبل مسا «بالغ ىلإ بوسنم ؛ةففخم فلأ مال اهدعبو «نيغلا حتفب «يبالغلا (؟)

 .187* ١/ باللا ىف ريثألا نبا

 تنقل :لاق وحنلا نونعي ؟ملعلا اذه كل نيأ نم :دوسألا يبأل ليقو: : 0 ةاورلا ءابنإ يف (9)
 نينمؤملا ريمأ ىلع أرق ءءارقلا نم دوسألا ربأ نأكو .مالسلا هيلع بلاط يبأ نب ىلع نم هدودح

 . ؟ماةلسلا هيلع يلع
 دادغب خيرات) .50 8 ةنس يفرث .يدزألا ةرفص يبأ نب بلهملا نب بيبح نب دابع نب دمحم وه (5)

 اا
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 .ةغللا لك يف ٌبيجي ناك هنأ اومعزو ؛«برعلا مالكي سانلا َملعأ ناكو

 :لاق ''”دهازلا دحاولا دبع نب دمحم هب انثّذح ام اذه ةحص ىلع لدي اًممو
 انثدح : ناموا ناك يف رارخللا مانيلا نع صرألا نياورسع 0

 اف مشو انقل هككشنا ضخ هنزحأ :لاق ؟ّىنب 0

 ع فُراَشُت تناك يتلا كيبأ ًةأرما ٍتلعف امف : لاق ؛ًاخؤرف هثكرتف ُأْحْنُق

 ُتّيضرو .«ْثّيِظحف ةاهريع عورتو اهنا" اريح :لاق ؟كاعتو ءةراكتو زارت

 ال :لاق . كْغلِبي مل ةيبرعلا نم فرخ :لاق ؟يخأ َنبأي «ْتَيِظِب» ام :لاق ؛ ْتّيِظْبَو
 رض : 1 ء:
 .''"اهنم ينغلبي مل اميف كل َريخ

 اذإ ًاخْضَن ُهُحِضْفَأ ءيشلا تخضف :مهلوق ن حم (أاخضُف هئْسضف١ :هلوق

 ءاخِدش يأ ءاًخضُم اذإ بطلاو رْسُبلا نم ْذْخْتُي ام ْديِبْنلا نِم حيجتلاو 17
 :رجارلا لاق

 5في يختل و هتنيبنتم .ةينألا ايست

 َْرَُبَو حاقللا ُنابلأ باطو (*اذَسَّفَف خيضُملا يف ٌليِهْس لاب

 ريغ نم مظعلا ّتْيَف اذإ ءاخنُق هسأر تحد :مهلوق نم «أخنف هْنّختفوا : هلوقو

 0 زجارلا لاق .ءامذإ الو قش د

 0 ال ثيح ميحجتلا يب خبط د حف
 اهنا ةهتاسوما ُحَئْفِييَئَلاَهَجلاَعِلَعَل

 .ًافيعض اوخحر ناك اذإ « خينف لجر :لاقيو

 ةاورلا دحأ ؛بلعُت مالغب فورعملا مشاه يبأ نب دحاولا دبع نب دومحم دهازلا رمع ربأ وه )١(
 .(19/3 7 ةاورلا هابنإ) ."55 ةنس يفوت «فلؤملا خيشو تابثإلا

 ١/ قئاغلاو يرشخمزلل قئافلاو (فراعملا) 77 يديبزلل نييوغللاو نييرحنلا تاقبط يف ربخلا قرف

048 

 يف  مجنأ ةعبرأ دنكلاو ناتارخلاو دسألا ةهبجو .رشع انثالا ءامسلا جاربأ دحأ :انه دسألا (؟)
 .(هيج ؛«دتك «ترخ) :ناسللا يف تايبألا

 ؛بطَرلا يف رسبلا نمز بهذ ليهس علط امل :لوقي» :تيبلا حرش يف (خضف) ناسللا يف لاق (4)
 .؟هيق لاب هنأكف

 .(خنف) ناسللاو ؛109 هناويد يف تايبالاو ؛ جاجمعلا وه (6)

 . خباط عمج :خيطلاو ؟باذعلاب نيلكوملا ةكئالملا خبطلاب ينعي» :(خبط) ناسللا يف لاق ()
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 . فعضلا نم خرفلاك يأ :««ًاخْؤف هنّكرتف» : هلوقو

 يأ ءرجلا نم هلعافُت :؛هراجت#و ؛رشلا نم هلعافُت يأ ءةهُراِشَت :هلوقو

 .هرجتو اهرجي
 :رعاشلا لاق .ضعلا :ُرّرلاو ٍ؛َرّرلا نم هلعافت يأ «هُرازت» : هلوقو

 "هوُدُك ٍلوحُفلا َْرَز نِمِهّْيَتيِلِب

 ءاههجو يف ُرِهَّيو ههجو ىف رهن يأ «ريرّهلا نم هلعافت ««ءراهُت١ :هلوقو
 .ءارملا نم .هلعافت :«هٌرامثدو

 ادد هدا ينْمَبَأ :هل لاقف دايز ىلإ دوسألا وبأ ءاجف :اولاق

 ! :هل لاقف شيرق نم رخآب َيِتَأف ءهّمهف ٌضري ملف سيقلا دبع نم لجرب ةيجف
 طناف يمف تمس إب فالعأ ىلع ٌةلعقن طّقئاف فرحلاب يمف ُتحتف دق ينّتيأر

 ٌتعبتأ نإف ؛فرحلا ت تحت ًةطقنلا لعجأف يمف ٌترسك اذإو ؛فرحلا يدي نيب ةطقن

 . لعفق ؛نيتطقن ةطقنلا لعجاف َةّنَغ كلذ نم ًائيش

 (”دوسألا يبأ ْطْقَن اذهف

 . ضمعلا رثأ وهو «مدك عمج :مودكلاو .قنعلا ةحفص :تيللا )00

 دومألا ابأ نأ مالسإلا خيرات يف يبهذلاو ءةباصإلا يف رجح نياو ناكلخ نباو يطغقلا ركذ (؟)

 .517 ةنس يفوت هنأ ءابلألا ةهزن يفو ؟فراجلا نوعاط يف ةرصبلاب 54 ةنس يفوت
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 اوذخأ نيذلا

 دوسألا يبأ نع

 هنع كلذ لخأف ءهلّصأ ناك ام مهل عّرفو «ةيبرعلا نوملعتي هيلإ سانلا فلتخاو
 . ةعامج

 َرَمْعَي نب ىيحي مث ''”دوسألا يبأ نب ٌءاطع هنبأ هنم ملعتف :متاح وبأ لاق

 نومْيُم مث  بيرغلاب ًاملاع ًاحيصف ناكو ثيل ينب فيلح ''”ئناودعلا
 «ليفلا ةسبنع :هل لاقُي يذلا وهو 2 )َيِرْهَملا َناَدْعَم نب ةسبنع مث "”نرقألا
 : قدزرفلا هيف لوقي يذلا وهو

 !ادئاصقلا ّيَّلع يرارلا ًةسينعل ٌلغاش ليغلاو نادعم يف ناك امأ
 ةسبنع دوسألا يبأ باحصأ َعربأ نأ ركذ هنإف ليلخلا نع انيور اميف امأو

 .8بقعي ملو ةرصبلاب هيبأ طرش ىلع ناك هنإ :لاقو ؛؟٠8 /؟ ءابنإلا يف يلعفقلا هركذ )١(

 ١54. ةنس يفوت هنإ :لاقو ؟77 ص نييرصبلا نييوحنلا نم ةيئاثلا ةقبطلا يف يديبزلا هركذ (؟)

 .114 ص نييرصبلا نييوحنلا نم ةيناثلا ةقبطلا يف يديبزلا هركذ (؟)
 ةرصبلا مدق ءناسيم لهأ نم ًالجر نادعم ناك# :يرابنألا نبا لاق ؛ليفلا ندعم نب ةسبنع وه (5)

 ؛ةرصبلاب ليف هل ناك رماع نب هللا دبع نأ كلذ ببسو ؛ليفلا نادعم هل لاقي ناكو ؛اهب ماقأو

 ؛ليفلا نادعم ىعدي ناكف ؛رهش لك يف لضفو هتقفن لبقتف نادعم هاتاف ؛هيلع ةقفنلا رثكتسا دقو

 ؛ناديح نب ةرهم ىلإ بستناو رعشلا ىورو «دوسألا يبأ ىلع وحنلا ملعتف ةسبنع هل أشنو
 :هوجهي لاقف قدزرفلا كلذ غلبف ؛ًارعش ريرجل ىورو

 ايئاصقلا َىلحت يواًولاةنبنعِل  ٌرجاز ليفلاو نادغم يف ناك دقل

 :لقي مل ةسبتع لاقف ؛ليفلا نعو تيبلا اذه نع ةسينع لأس ةرصبلا لامع ضعب نأ ىوريو
 ةهزن) .ميظع رمأل :مؤللا» ىلإ هنم رفت ارمأ نإ :ةسبنعل لاقف ؛؛مؤللا» :لاق امنإو .*ليفلا١
 ١15١(. 16 ءابلألا
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 يف دازو .ةسيئغ دعب سانلا سأرف هللا دبع ابأ ىنكُي ُنوميم ناكو :لاق

 ؛ّيمرضحلا قاحسأ يبأ نب هللا دبع لثم ٌدحأ هباحصأ يف سيلو يفوت مث . حرشلا
 يف مّلكتو مو وحنلا عّوفف ؛مهلّقعأو «ةرصبلا ٍلهأ ملعأ هللا دبع :لاقي ناكو
 5 مهدجاوو ساتلا سيئر ناكو ءمالمأ اهم تاتك هيف لمع ىتح زمهلا

 وبأ انربخأ :لاق ِدْيَمُح نب ميهاربإ انربخأ :لاق دمحم نب رفعج انربخأ

 ,''”ىراقلا يمرضحلا نب بوقعي دج قاحسإ يبأ نب هللا دبع ناك :لاق متاح
 :قدزرفلا لوقي هيفو

 اًيلاوّم ىلْوم هللاذب ع نكلو هتوجه ئلوم هللادبعناكولف
 نوكي ِتيبب كنوجهأل هللاو ؛*لاقف «هرعش بارعإ نم ًائيش هيلع در هنأ كلذو

 :7تيبلا اذهب هاجهف «أدبأ نييوحتلا ةنسلأ ىلع ًادهاش

 ؛ 1١11 ةنس تناك قاحسإ يبأ نبا ةافو نأ يطفقلا هعباتو ١59 ص تاقبطلا يف يديبزلا ركذ )١(

 ءابنإ رظناو) .177 ةنس يفوت هنإ :ةرهازلا موجنلا يف يدرب يرغت نباو ادفلا وبأو ريثألا نبا لاقو
 .(١٠١ا//؟ ةاورلا

 ةءارق نم ؛دنسم ريغ وأ دنسم نآرقلا فورح ةماع هنع ذخأو ءهرصع ىف ءارقلا أرقأ ناك (؟)
 8١(. يديبزلا تاقبط) .505 ةنس يفونو «ماشلاو نييقارعلاو نييمرحلا

 لاق قاحسإ يبأ نبا نأ سنوي ينربخأو 17-١7 مالس نبال ءارعشلا تاقبط يف امك ربخلا ()
 : كلملا دبع نب ديزي هحيدم يف قدزرفلل

 روتتم نطقلا بيدنك هيفا انّيرضت ماشلا ٌلامش نيلبقتشُم

 رِبراهْحُم ؛ىَجَرُت فحاوز ىلع انني رأو# ءىَقْلُِيانمئامع ىلع

 املف .عضوملا اذه يف وحنلا سايق كلذكو ؛هرير» :يه امنإ ؛تأسأ :قاحسإ يبأ نيا لاق

 :لاق قدزرفلا ىلع اوحلأ

 ٌريساحم اهيجْؤُت فحاوز ىلع
 :هيف لاقف قدزرفلا ىلع درلا رثكي ناكو .لوألا لربقلا ىلإ اوعجرو اذه سانلا كرت مث :لاق

 ايلاوم ىلوم هلل دذبعْنكلو | هئوجمه ئلوم هللاًدبع ٌناكولف
 تررم :لوقيف ةحتفلاب ؟راوج# وحن ٌرجي برعلا ىفعب نأ ىلع ةاحنلا دهاوش نم تيبلاو
 .7/.04 هيوبيس رظناو .«ايلاوم ىلوم» قدزرفلا لوق يف امك حتفلاب ؛يراوجب
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 عضو نم ُلَوَأ :لاق "”ةداتق نع ناقربّرلا نب ""دواد لاق :متاح وبأ لاقو
 :لاق .قاحسإ يبأ نب هللا دبع هنع ذن-أ دقو هرَمْعَي نب ىيحي دوسألا ىبأ دعب ٌوحنلا

 ."”وصاع نب رصن نعو هنع ةءارقلا لكفأ ناكو

 بيذهت) .ةئامو نينامثو فّين ةنس يفوت .يرصبلا ورمع وبأ يشاقرلا ناقريزلا نب دواد وه )١(
 .(١ال5/9* بيذهتلا

 برعلاب ًاملاع ناكو ؛هقفلاو نآرقلاب سانلا ملعأ نم ناك :يسردسلا ةماعد نب ةداتق وه (7)
 اناتأ ءيش نم حصأ برعلا ملع نم هقفلا ةاور نم دحأ نع انتأي ملر» :مالس نبأ لاق .اهباسنأو

 0١«(, :ءارعشلا تاقبط رلظناو) ١١17 ةلم يفوتو . ؟ةداتف نع

 :لاقو ١١ ص نييرصبلا نيبوحنلا نم ةيناثلا ةقبطلا يف يديبزلا هركذ ؛ يثيللا مصاع نب صن وه (؟)
 .84 ةئس يفوت هنإ :يطويسلا لاقر ."ةيبرعلا عضو نم لوأ وهود
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 ءالعلا نب ورمع وبأ

 وهو «ينزاملا ءالعلا نب ورمع وبأ قاحسإ ىبأ نب هللا دبع رصع يف ''"ناك
 معزو .نايفس وبأ هل لاقُي خأ هلو «نايرعلا نب رامع نب ءالعلا نب م

 ناكو «ميمت نب ورمع نب كلام نب نزام نم امهو ؛امهاتيئُك امهيمسأ نأ نوباشنلا

 يف ورمَُع يبأ ىلع مّدقي هللا دبع ناكف :ليلخلا لاق . هللا دبع هنع ذخأ نّمع ٌدخأ

 .ةغللا يف هيلع مّدقي ورمع وبأو «وحنلا

 ريغ ءارلاب ءَناَيَر :اولاقو «يازلاب ءْناَبَر :اولاقف ورمع يبأ مسأ يف اوفلتخاو

 . ةمجعم

 انربخأ :لاق يوحنلا ثايغ نب دمحأ انريخأ :لاق دمحم نب رفعج انربخلأو

 .ورمع وبأ :يل لاقف ؟كّمسا ام :ورمع يبأل ُتلق :لاق يعمصألا نع ّيشايرلا
 :همتاخ شقن ناكو :لاق

 رورغ ليج ايف كايسحسالا عننا ايتن ارعتا نإ
 . تيبلا اذه الإ ًارعش هل فرعن الو ءاحئاص ًالجر ناكو ؛هل ٌتيبلا اذهو
 نبا نع ّيشايرلا انربخأ :لاق "”يرصَبلا يناّزهلا قْؤَر وبأ ّيلإ هب بتك اممو

 : تلق انأ :ورمع وبأ لاق :لاق ”رذانُم

 (9اعّلّصلاو َبيَْنلا الإ ثداوحلا نم 2ثركت يذلا ناك امو ينئّوَكَنَأو

 . ىشعألا رعش يف ٌسانلا هّقحلأف

 ةتس يفوت .بيرغلا باحصأو نييوحنلا نم ناك» :لاقو 5 ص 020- يف 00 هركذ )١(

 قور وبأ رهو . كيتعلا نم نطب ؛ ناره ىلإ باووستف « ةددشملا يازلا حتفو ءاهلا رسكب :ينارهلا قف

 كك ذل ل يبو وح تدع ؛ينازهلا ركب نب 00 دمحأ

 © را 0 «ةديبع ابأو ليلخلا بحص

 59) ءابدألا مجعم رظناو _١(, ة رقص

 .لا ىشعالا ناويد (4)



 .برعلا ٍبهاذمو رعشلاو ةيبرعلاب مهمّلعأو سانلا ٌدّيس ناكو
 ًامأر تنك :ورمع وبأ لاق :لاق يعمصألا نع متاح يبأ نع '!انربخأو

 :قدزرفلا هيف لوقي يذلا وه ورمع وبأو . ّيَح "”ٌنَسحلاو
 راش نجورمسف انا تيتا ىتتحع ”انهقلفأو اياوبأ تعنا كتلزأن

 رصن نب ّيلعل "'”ةبعش لاق :لاق يعمصألا يئثذح :متاح وبأ لاقو
 . ًادانسإ نوكت نأ كشوُيف ؛ورمع يبأ ةءارق ْذُح :ّيمضهجلا

 نع ُهلأيف ةكم يف ''”دلاخ نب ةمركع ىلإ بتكي ورمع وبأ ناكو :لاق
 . قورحلا

 ادد © لاق “ناو وبأ انثذح :لاق سابعلا نب ىيحي نب دمحم انربخأ
 يفق نب معلش دهع ةليل ثامن :لاق ورمع يبأ نع ةديبع يبأ نع ٌيزوتلا
 0 قوؤرفلا لوق ىلع ُديشنلاو ُرمَسلا يب مجهف (ةريصتلاب

 مغار َعْدِجَأب الإ سطعالف ٌةَلَض ناليع نب ُسِيَق ثّسطع نإف

 0 نبا لتقل بضغُت ملو ءاراهج اتّرخ 4 يعم اقف نأ ثبضغتأ

 '*!مِساوُرلا تاجحاشلا قوف ماشلا ىلإ ةسارو اهم هدا انهيحناو

 .«انوربخأوا# :خ )١(

 لك نم عمج ؛مهئاربكو نيعباتلا تاداس نم ناك ؟يرصبلا نسحلا يبأ نب نسحلا ديعس وبأ وه (؟)
 نبأو +159 167/١- ىضترملا يلامأ يف هرابخأو هتمجرت رظناو) ١١١. ةنس يفوت .ملعو نف

 .(17584- 1١87/١ ناكلخ

 ١١١ ةنس يفون .اهثدحمو ةرصبلا ليزن ؛مهالوم يكتعلا يدزألا نب جاجحلا نب ةبعش وه ()

 ١/ 18٠١(. ظافحلا ةركذت)

 نع ةءارقلا ىور ؟ليلج ةقث يعبات ؛يموزخملا دلاخ وبأ صاحلا نب دلاخ نب ةمركع وه (4)

 01١8/١(. يرزجلا نبال ءارقلا تاقبط) ١١9, ةنس يفوتو ؟سابع نبا باحصأ

 يف يديبزلا هركذو ؛هتقبطو دربملا رصع يف ناك !ناوكذ يبأب فورعملا ليعامسا نب مساقلا وه (5)
 0١١ / ةاورلا هابنإ رظناو) .نييرصبلا نبيرفللا نم ةسماخلا ةقبطلا

 نكس مث ؛كلملا دبع نب ماشه مايأ يف ناسارخ يلو ؛يئهابلا ملسم نب ةبيتق نب ملس وه (7)
 ١186/4(. بيذهتلا بيذهت) ١194 ةنس تام .ةرصبلا

 ةياورلاو .ملسم نب ةبيتق لتف ركذيو ؛كلملا دبع نب ناميلس اهيف حدمي ةديصق نم 856 هناويد 4دفإ

 : هيف

 مضار ٌمْدجَأب الإ تسطع الن تبضفغأ ةبيتق يف سيف كت نإف

 .ةمزاخس نبا مويل» :ناويدلا يف (8)

 .ودعلا نم برض : ميسرلاو . توصلا عفر : جاحشلا )0
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 اهّلئاق تسل !ورمع ابأ اي َكيلع ال :مْلَس يل لاقف .ٌتكسمأف ُتنِطَُف مث

 .ليللا ٍةملظ يف انهوجو اهب ٌبرضاف
 ورمَع يبأ رمأو .رمُع نب ىسيع ملس عم ةصقلا هذه بحاص نأ َيِوُر دقو

 .رتكأو كضأ
 :لاق نوميم نب ند :لاق دّربملا انئّذح : :لاق ىيحي نب دمحم انربخأ

 نب ورمع وبأ هدنعو '"' شمعألا لتع انك : لاق يروغلا 2'!'نايفس نع يعمصألا انثّدح

 انلَوختي ملسو هيلع هللا ىلص ّيبنلا ناك» : ا دبع نع "”لئاو نرأ نع كد ىالعلا

 انُدَماعتي ناك نإ :ورمع وبأ هل لاقف "«اندهاعتيا : شمعألا لاق مث «ةظعؤملاب
 نشل :لاقف ؟كيردي امو :شمعألا هل لاقف ءانحلصتسيف انّلّوختيا امأف '")ااَننٌوختيفا
 . ثلعف ًائيش هيعذت ام عيمج نم كمّأع ام هللا نأ ةعاسلا كملعُأ نأ دمحم ابأ اي تش فش

 هتدّهعت اذإ ًالّؤخت هلّوختأ ةيشلا ٌتلّوخت :لاقي ءورمع وبأ لاق ام ىلع ْرمألاو
 هيلع مايقلا ّنّسَح ناك اذإ ؛لام لاخو لام لئاخ لجر : مهلوق نم وهر «حالصإلاب

 00 لاق ءةاعر اذإ 5 ا لاملا لاخ دقو هل 00

 وذ لاق اا سل : لاقي ءاقتقرلا دعي كقولا يفادؤمتلا 0

 : عاضّرلاب هل هّمأ ذهعتو «يبَظلا ّدلو فصي ةّمرلا

 (و“زع +
 ٌموُعِبَم ءاملا مسأب هيداني عاد هرج اه الا فوطلا ينمنال

 ةنس يفوتو غ4 ةنس دلو .ًاثدحم ًاهيقف ًاظفاح ناك ؛يروثلا قورسم نب ديعس نب نايفس وه )١(

 ١90/١(. ظافحلا ةركذت) 1

 ١48 ةنسم ىفوت . سئارغلاب ًاملاع ًاظفاح ًائراق ناك !شمعألا نارهم نب ناميلس دمحم وبأ وه (؟)
 1 )١/ ١44(. ظافحلا ةركذت

 05/١(. ظافحلا ةركذت) .47 ةنس يفوت ءاهملاعو ةفوكلا خيش ؛ةملس نب قيفش لئاو ويأ وه ()

 :هيف هصنو «ملعلا باتك» يراخبلا حيحص يف دنسلا اذهب 0 .دوعسم نب هللا دبع وه (:5)

 هذهب وهو ؛«انيلع ةمآلا ةهارك مايألا يف ةظعوملاب انلّوختي ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ناك
 7176/١. يرشخمزلل قئافلا ىف ةياورلا

 نيب نركي امنإ دهاعتلا نأل ؛تدهاعت نم حصفأ تدهعت» :ناسللا يفو .دقفت :كيقتو دهاعت (2)

 . 1نينثإ

 بلطي يأ ءءاحلاب ةانارحتي» باوصلا :ورمع وبأ لاقو» :ريثألا نبا ةياهن يفو ءلصألا يف اذك (5)
 :هيوري يعمصألا ناكو .اوُلميف مهيلع رثكي الو ءاهيف مهظعيف ةظعرملل اهيف نوطشني يتلا لاحلا
 .؟اندهعت يأ «نونلاب ؟اننوختي#

 .01/1 هئاويد (0)
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 :ْموْعْبَملاو ءاهتوص ةياكح ءاملا ٌمسأو ءهّمأ يعادلاب دارأو «عفرُي :شّني

 نب ورمَُع يقل هنأ انَعَلَبَ «ءاجرإلا نم ءيشب لوقلا ىلإ ليمي ورمع وبأ ناكو

 اذإو ءْتَنو تدعو اذإ برعلا نإ ؛مئيتأ ةنكللا نم مكنأ َتْرَعَش :هل لاقف :'''ديبع
 :'"'ههلئاق ّلوق ٌتعمس امأ ءامّرك كلذ ْتْدَعو ءْتْفَع تَدعْوَأ

 دذهتملا ٍةوطَس ْنِم يِتَبْخَيالو يتْلْوَص ُراجلاو معلا ُنبا ٌبَهْرَي ال

 يدعْؤَمٌرجنأو .يداعيإفلخأل هئدعر وأ .ههئذعوأ اذإ ينإو

 مأ !ًافلخم نوكيفأ ءباوصلا نع بارعإلا كلّغش ءورمع ابأ :ورمع هل لاقف

 :رخآلا لوق تعمس ام

 تةفيفلاو ةاننآلا ةنرشن  رتشلا ةرفشسل تناث ابآأ نإ

 تزئىلعهرأثنِمُتيبي الوّديعولاودعولافِيخُمال

 :لاقي «رومهم وهو «لذلا نم راسكنالا : ءاتتخاالا (اىَتَتْخََي الود :هلوق

 لاقف .ّىحلا يف تُحب كوبأ ناك :رخآلل امهدحأ لاقف ؛ناّيبارعأ ٌباستو
 وبأ لاق .رّثخبتلا ؛تايتخالاو حلا يف ُتاتخي يبأ ناك دقل «تبذك :رخآلا

 :لاقيف ٌرمهلا كرتُيو :لاق ؛تاّذختساو ٌترسكنا يأ ؛ُتأتتخا :لاقي :ةديبع
 :قشنأو َتْنَتَتْحا

 انيلإانّشخلابيرشت كلام انُيَعلاَّيوحئٌرِساكلااهيأي

 انيَدَليِتْيْسَير ءانفلَخْرِم اًَئِيلعًأخفتنم ””علينَبخُم
 :هريغ دشنأو

 بكٌئقك ْئم هاراماذإ ىتح ةرّوَسق بيفملاب ىَوَع بلك

 بئذلاىلعهموطرخ فلو ًايبتخمْل ظًفهيلعلاص

 .(؟1؟ فراعملا) .144 ةنس يفوت ءةلزتعملا حويش نم «ديبع نب ورمع وه )١(

 :هيف ةياورلاو ءليفطلا نب رماع ىلإ هبسنو ؛(أتخ) ناسللا (؟)

 .58 هناويد يف اضيأ امهو

 . نطبلا خفتنملا : يطنبحملا (؟)
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 مل نّمو «هنم ٌثييحتسا يأ ؛هنم تأتتخا :لاقي ءءايحتسالا :ًاضيأ ءاتتخالاو

 . ٌتيتتْحا :لاق هزمهي

 نع ّرّصَق فرح يف الإ ةغللا نم ءيش يف أطخ ورمع يبأ ىلع دجوي ملو

 : هتياورو هيف هأطخ نم ملع هتفرعم

 نع يعمصألا نع هريغو متاح يبأ نع انوربخأ :لاق دمحم نب ٌرفعج انربخأ

 ؛لبّقلا هنإ :ليقف .ٌتْسِإلا :لاقف ؟ُرْمُتلا ام :ءالعلا نب ورمع يبأل ليق :لاق سنوي
 يبأ نم ْطْلَغ اذه نأ ىلإ ةغللا لهأ نم ٌموق بهذف !امهنيب ام برقأ ام : :لاقف

 ىلع تأرق :لاق دحاولا دبع نب دمحم ىلع ٌتأرق ءاوْئَظ امك سيلو ءورمع
 يف هرداون يف هيبأ نع ''”ينابيشلا ورمع يبأ نب ورمع نع «بلعت ىيحي نب دمحأ
 :زجارلا لوق ريسفت

 قوحو ميئل لك الأ ًامهجج ؟"'نِلَسْنملا رامحلا َرْفَئاوْثعب دق

 ْنِفَطْضتْمُهاصَخر ُنْهْهاتسأ نبئلاٍلثمةوسِنَرامَذ يِمُحَي
 ""قِرَقلا عاقلاب موقلا ٍلاعَت توص

 'بلكلا ِرْفَث نبآي ْخِصأ» : زطخألا لوق كلذكو. فرثذ ةنامجلا دك لاق
 د : عابسلا يف هّلصأو «لبقلا ىثنألا نم ُرْمَّثلاو ؛ بلكلا َرّبُد دارأ :اولاق

 :ّيعمصألا هدشنأ « ””رعاشلا لاق ءاهريغل
 "* 'مجاضتملا 1 روُنلا َرْفَت م 00 دعو "ًةَمالَم نْيَرَّوع كك !اهيف هللا ىزج

 )١( تاقبطلا) 131 ةنس يفوت هنإ :لاقو نييفوكلا نييوغللا نم ةثلاثلا ةقبطلا يف يديبزلا هركذ 174(.

 .رشقتلا :قالسلا (؟)

 .سلمألا :قرقلا (9)

 : همامتب تيبلا (4)

 ايباورلا كلت ٌميطسق نل كنإف مراد لآ نع بلكلا ِرْمَت َنْباي ْغصأ

 ,.55 هئاويد رظنا

 .(مجض هرغث) ناسللاو ٠594« لماكلاو ؛711/ هناويد يف تيبلاو ءلطخحألا وه (6)

 .«انع» :رقث ةدام يفو ؟«(مجض) ناسللاو لماكلا يف اذكو (1)

 .ةةمذم» :ناويدلا (ا/)

 .؟لجر مسا :ةدرف# :لاقو .«ةدرفو» :ناسللا يتياور ىف ش4

 .ةراعتسا انه وهو ؛«عابلا يف لاقي ام رثكأو ؛جرفلا ةروثلا رفثب ينعي» :ناويدلا حرش يف لاق (4)

 .روثلا ثنؤم :ةرونلاو
 . «رارجلا ىلع  رغثلا ةفص نم وهو  مجاضتملا ضفخ امنإو» :ناسللا يف لاق . جوعملا : مجاضتملا(1)
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 : مدآ ىنبل هراعتساف ءزجارلا لاقو

 بابضلا مّرُكأ ديوس نا !'!باستنا يف ًةَرْمَعونب نحن

 2 تاجئملا افرقت نم انب تءاج

 .ماشلا قيرط يف هتافو تناكو ءةئامو نيسمخو عبرأ ةئس ورمع وبأ تامو

 ."ميهاربإ نب باهولا دبع يدتجي اهيلإ جرخ هنأ كلذو

 )١( (رفث) ناسللا يف تايبألا .
 . ؟ونبا' :تخبون نبا ةخسن مرق

 رفعج يبأ لبق نم ماشلا ىلع ًايلاو ناك ؛يسابعلا دمحم نب ميهاربإ نب باهولا دبع ريمألا وه (*)
 278/١(. ةرهازلا موجنلا رظناو) .روصنملا
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 نب ىسيع رمَع وبأ مهنم :ًةعامج ورمع يبأ نع ملعلا لخأو :بيلعلا وبأ لاق

 ٍلامعتساو «همالك يف ريعقت ٌبحاص ناكو ؛سانلا ٌمصفأ ناكو «َيْفَقّتلا رمع

 . '"”هتءارق يفو هيف بيرغلا

 يف ابان الإ تناك نإ هللاو :لوقي وهو طايشلاب ''”ةريبه نب ٌرمع هبرضو

 ." ”كوُراشَع اهضبق طافي

 . تس وأ نيتس سمخب ورمع يبأ لبق :ةئامو نيعبرأو عست ةنس يف تامو

 بارعإلا عدي ال رمع نب ىسيع ناك :يعمصألا لاق :متاح يبأ نع 5 يديبزلا تاقبط يف )١(

 ١16 *١8(, فراعملا رظنا) .كلملا دبع نب ديزي لبق نم قارعلا .يلاو يرازفلا ةريبه نب رمع وه (1)

 «قلاوجلاك وهو «نيحتفب  طفس عمج طافسأ ريغصت طافيسأو .55 يديبزلا تاقبط يف ربخلا ()

 .ةاكزلا ضباق :راشعلاو
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 ْيَّبضلا بيبح نب سنوي

 :لاق دمحأ نب سودقلا دبع انثدح ءًامدقم ناكو ؛ ىبِضلا بيبح نب سنوبو

 نب سنوي تام :لوقي ظحاجلا رحب نب ورمع نامثع ابأ تعمس :لاق هّربملا انثذح

 .ةنس نينامثو نامث نبأ وهو .ةئامو نيئامثو نيتنثأ ةئس بيبح

 ناذاش نب ليهَس نب يلع انّربخأ :لاق دمحم نب رفعج انثذحو

 ةديبع ابأ تمس :لوقي متاح ابأ تعمس :لاق «روُباسُيَدْنج نم «َيروُباَسْيَدنَجلا

 . هظفح نم يحاولأ موي لك ًالمأ «ةنس نيعبرأ سنوي ىلإ تفلتخا :لوقي

 ناكو «نمحرلا دبع ابأ ىنكي ناكو ءةّبض ينب ىلوم «بيبح نب سنوي وهو
 هل لاقف ءرّبكلا نم نينئا نيب يداهُي وهو موي دجسملا لخدو ؛هيلع بلغأ وحنلا
 .!("9هتعْلُب الف ىرت يذلا وه ؛لاق !ىرأ ام َتْعَلَبو :هتذوم ىلع همهتي ناك لجر

 «جاجعلا نب ةبؤرب صاصتخالا ديدش ناكو ورمع يبأ نع سنوي ذخأ دقو

 نسحلا نب دمحم انثذح :الاق ئشادخلا دمحم نب َيلعو دمحم نب رفعج انئثدحف

 .ورمع يبأ ةقلح يف تنك :لاق يعمصألا نع متاح وبأ انّربخأ 00

 َدْبِل هل ىقلأو ءورمع وبأ هعفر هيلع لخد املف « (يعَبضلا ةرْزَع نب لْيَبُش ٠

 ا ةرهمسا انانكلا نم للاب !اذه مكيبْؤُرل نوبججعت الأ :لاق سلج املف 58

 نأ نظت كّلع :هل لاق مث لْيَبُش يدي نيب سلج ىتح سنوي بئوف ؟وه ام ردي
 ةيوثلاو فيولا امف (ةبؤث مالغ انأف !ةيؤُر نم حصفأ ناك ناندع نب دعم

 نب ليبش بضغف :لاق (طقف ةزومهم ةسماخلا) ؟ ٌةَبْؤُرلاو ٌةَيْؤُرلاو «ةَبوُرلاو

 يف انَدّصق فيرش لجر !اذه ىلإ تدرأ ام : سنويل ورمع وبأ لاقف ؛ماقو ةرزع

 ةبؤر ركذ ذإ ثكلامت ام : سنوي لاقف !©”ئيئظفحأو هلوق هيلع ٌتددرف ءانسلجم

 . تلق ام تلق ْنأ

 يأ هلهأ ٍةبوُرب موقي ٌنالف :لاقي «ةجاحلا :ٌةبوُرْلا :لاقف سنوي رسف مث

 نع هيوري 15 44 يديبزلا تاقبط يف ربخلاو .ديدشت ريغ نم «هتغلب» تخبرن نبا طخب )١(

 . سئوي
 . !؛سانلا ميوقت ىلع تطّلس وأ :ورمع وبأ هل لاقف» :ةملكلا هذه دعب تاقبطلا يف (؟)
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 ةعطقلا :ةبوّرلاو .كلحف هيور ينطعأ : لاعب .لحملا '”ماّمج : ةبورلاو ١ مهتجاحب

 ديلا هرم ةعظفلا  ةروكلاو املا نما ابوك قيم“ لاقرن و ةعاسسلا وحن ليلا نم
 هب بأي بشخلا نم ةعطقلا :(زمهلاب) ةبؤرلاو .بيلحلا هب بوري ضماحلا

 .“"”ةبور لجرلا َيْمُس هبو «ُبْعَقلا

 )١( هتام نم عمتجا ام :لحفلا مامج .
 تاقبط يديبزلا يف ربخلا (؟) 18 « 54.
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 يعبضلا ةرزع نب ليبش
 ناكو «ًارعاش ناكو «بيرغلاب املاع ًاباّسن ةيوار ناك اذه ةرزع نب ليبُشو

 ؛ ةرضبلاب تامو ءورمع ابأ ىتكيو . ًايجراخ كلذ دعب راص مث «ةنس نيعبس عّيشتي

 هيلع هبن أطخ وهو ءفةورع نب ليبش#) :سوماقلا يفو 7 هابنإلا يف يطفقلا هل مجرت كلل

 . سررعلا جات يف يديبزلا
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 شفخألا باطخلا وبأ
 َملعأ ةثالثلا ءالؤه ناكف :"!”شفخألا باطخلا وبأ ًاضيأ ورمع يبأ نع ذخأو

 . مهحّحصقأو سانلا

312 

 ىّمسف ؛ًأطوسبم ًاياتكو ًارصتخم ًاباتك :نيباتك وحنلا يف ّرمع نب ىسيع فّلأو
 انربخأ :لاق ىيحي نب دمحم انّربحأف . عماجلا رخآلاو ''0لامكإلا امهدحأ

 ةراشإلاك ناكف ءًرمع نب ىسيع ئَباتك دحأ نم ًاقاروأ تأرق :لاق ديزي نب دمحم

 :دمحأ نب ليلخلا لوقي اهيفو «لوصألا ىلإ

 ةقعع نم ىبسيع فلا اهويَف ”عثنلج ينلاوحشلا لطب

 ٌرمقو سمش سانلل امشو ةعماج)» اذهو «لامكإ» كاذ

 نم نوروهشملا شفاخألاو «ديجملا دبع نب ديمحلا دبع همساو هريبكلا شفخألاب فورعملا وه )١(
 تامو .ناميلس نب يلع ثلاثلاو ؛ةدعسم نب ديعس طسوألاو ؛مهربكأاذه ءقئالث ءامدقلا ةاحنلا

 نييوحنلا تاقبط نم ةعبارلا ةقبطلا يف يديبزلا هركذو «هتافو خيرات فرعي ملو رييكلا شفخألا

 /١81(. /؟ ةاورلا هابنإو ءا"6 تاقبطلا رظناو) .نييرصيلا

 . مجارتلا بتكو ةيشاحلا نم هباوصو «لماكلا» :لصألا يف (؟)

 :تاقبطلا ىف (©)

 هلق هيتس نمسا ست ْ
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 ةيوارلا رمع
 ملو ءًائيش فلؤي مل هنأ الإ «صفح وبأ ةيرارلا رَّمَع رصعلا اذه يف ناكو

 هيلع لخد ةءاضقلا ّيلو امل "هلا دبع نب راؤس نأ انّملبف ؛هُركذ رش نم هنع ذخأي
 كلذ ريغ ىلإ «٠ «ملاظلا كب عِمقيو «مولظملا كب فصتني :لاقف ؛ هئئهي ةيوارلا رمع

 ةيراج يف ّمويلا ىلإ اعفترا نيمصخ ْنِإ :صفخح ابأ اي :راَّوَس هل لاقف ؛هب همّلك امم
 اهيأ ىلب :لاق "؟ءايْحَض اهنأ ركذ مصخلا نإ :لاق ؟كاذ امو :لاق .الاق ام ٍردأ ملف
 . اهتناع ىلع رْعشلا ُثبتي ال يتلا اهنإ ؛يضاقلا

 ىلع يقبو ؛1517 ةنم ةرصبلاب ءاضقلا رفعج وبأ ءالو ؛ةرتنع نب ةمادق نب هللا دبع نب راوس وه )١(

 .(؟519/4 بيذهتلا بيذهت) .157 ةنس تام نأ ىلإ ءاضفلا

 . ءاهب ؟ءابهض اهنإ) :9هباوص» : لصألا ةيشاح (؟١)
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 يساؤرلا رفعج وبأ
 سيلو ,ةفوكلا لهأ ملاع ("”تيساؤّرلا رفعج وبأ ورمع يبأ نع ذخأ نممو

 . مهنم بيرق الو ءانركذ نيذلا ءالؤهل ريظنب

 وبأ انربخأ :لاق ديّمُح نب ميهاربإ انربخأ :لاق دمحم نب رفعج ائربخأ

 ملعلا حورطم وهو ؛ّيساؤرلا رفعج وبأ هل لاقي يوحن ةفوكلاب ناك :لاق متاح

 . ءيشب سيل

 ةقبطلا يف يديبزرلا هركذ «هسأر ربكل يساؤرلاب بعلو «ةراس يبأ نب نسحلا نب دمحم همسا )١(

 .( 1١ه يديبزلا تاقبط) ءنييفوكلا نييوحنلا نم ىلوألا
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 ىراقلا مصاع

 ًائيش ناك كلذ َلعلف «ءايوحن ناك هنأ يراقلا '”'هصاع نع ركذُي ام امآف :لاق
 06 كا سا ىثثعلع : 0

 . (774 /1 ناكلخ نبا) /١71. ةنسم يفوتو «ةعبسلا ءارقلا دحأ ءدوجنلا يبأ نب مصاع وه (1)
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 ءطقسف وحنلا ٍليلج نم ًاريسي ًائيش ُنِسحُي ناك ؛' 3 ١ .ِصْيِحُم نبا كلذكو

 نأ نومعزيو «هنأش نم نومّظعي ةفوكلا ٌلهأو «دمحم همسأو .ةكم لهأ نم ناكو

 ء هةنغ ذوخأم مهتءارقو مهِملِع نم ًاريثك

 )١( ءارقلا تاقبط) ء177 ةنس يفوت «.نصيحم نب نمحرلا دبع نب دمحم وه ؟/١717(.
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 سانلا َّملعأ ناكو «نّييوحنلا يف رَّمْعَي نب ىيحي ةرصبلا لهأ ُرُكذي الو
 ؛مهنع سانلا ذخأ نيذلا مه اوناكف ءانركذ نمم هّريغ وحنلاب ٌدبتسا هنأل «مهّحصفأو

 يف هأرما هيلإ هْنَمَصاَح يذلا لجرلل لاق يذلا وهو «ةءارقلاب رمعي نب ىيحي درفناو

 :لاقيو !اهلهشتو اهلطت تأشنأ كرْبَشو اهركَش َنَمَك كثلأس نأأ :اهقادص

 ديري  لحفلا رْبَش نع ''”ىهن هنأ ثيدحلا يف ءاجو .حاكتلا :ربشلاف .''”اهُدَهْضَت
 دشنأو ءاهُجْرَف :ةأرملا ٌرْكَش :ّيبارعألا نبا لاق .عضُبلا :ٌُركّشلاو .ةلشفلا باوث

 : يلْذَهلا باهش يبأل

 "”ةجاز ٌقرِعلاو .نطبلا ٍتوُقِب ٌداوَُج اهركشب ناصح ءاهافشإب ٌعانَص

 «فوَجلا نم جرخَي هنأل ءٌتيدحلا :نطبلا ثوقو .اهفْرَط اهافشإب دارأ

 . 9 افافع تدجو كلذ ريغ َتْمُر ُنإف :لوقي

 . فرشلاب اهفصي «عفترم يأ «كرجاز ٌقزعلاو» : هلوقو

 ُقْيَضَتو رثقت يأ ءاهْلَهْضَتو .اهلطُمَت ديري ؛اهلطت» :رّمعَي نب ىيحي لوقو : 1 11 0 52 0
 .هنم لاعتفا «داهطضالاو ءاهملظَت ؛اهُدَهْضَتَو .اهيلع

 هاو دنع دع

 ٍلهأ دنع مهتلزنم انّيب دقو ؛مهتقَو يف مهئْنثأ مه نييفوكلا نم انركذ نيذلاو
 ىف نيعّئادم ريغ نومظعم ٌءاملع ًءاسؤرف ةرصبلا ءاملع نم انركذ نيذلا اًمأف ؛ةرصبلا

 .ًاعيمج نْيَرْصضِملا

 )١( نييبتلاو نايبلا يف ربخلا 78/١؟.

 .لوهجملل ءائبلاب ( يه :تخبون نباد طخب قف

 :يرهوجلا لاق .رفاو :رخازو «رخز» يف ناسللا ةياور قذاوي وهو ؛«رخخازا :تخيبون نبا طخب (9)

 رخزي ميركلا قرع نأل ؛عفترم اهبسن :لاقيو ؛عوجلا لاح يف اهتوقب دوجت اهنإ لاقي ؛هانعم»
 .١غم قطنملا حالصإ يف أضيأ تيبلاو . ؟مركلاب

 .ةفعلا :فافعلا (4)
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 ملعلا يف ''”مهرغصأ لثم راصمألا نم رصم يف الو ةفوكلاب نكي ملو
 .هماظغإ ىف اوطرفأو «نادلبلا لهأ هناكمب اًوُهابو «هب اورختفال ناك ولو «ةّيبرعلاب

 .تاّيزلا ةزمحب اولعف امك

 . ةرصبلا ءاملع ىلع دوعي ريمضلا 26(
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 تايزلا ةزمح

 يعُبِر نب ةمركع لآل ىلْوَم ةَرامُع ابأ ىنكُيو «بيبح نب ٌةزمح وهو
 َنْبُجلا ناولح نم ٌبلجيو ؛ناولُح ىلإ ةفوكلا نم َتيزلا ُبلجي ناكو ؛"'”يميتلا
 كت سيلو مدعم انظعم امانإ هةودختي ةقركلا لهأ نق + ةفوكلا نلإ زوهلاو
 الف نييرصبلا دنع امأو .ةءارق بحاص وه امنإو ءوحنلا الو ةيبرعلا نم ءيش هنع

 .هل ردك

 نع ُتلأس :لاق .ديمح نب ميهاربإ انثذح :لاق ءدمحم نب ٌرفعج انثّذح

 ىلع اوعَمْجَأَف ؛ءاملعلا نم مهريغو ّيمرضحلا َبوقعيو ّيِعمصألاو ٍدْيَز ابأ ٌةزمح

 «كلذ يعدي ناك الو وحلا الو ؛برعلا مالك ٌفرعي نكي ملو أئيش نكي مل هنأ

 17 :ميهاربإ] « كرفغيضمب رش آَم وأ“ :لوقي ؛هّلِقعي الو نآرقلا يف نَحْلَي ناكو

 . ةءارقلا نم اذه وحنو «برعلا مالك نم كلذ سيلو ةددشملا ءايلا رسكب

 لاّهجلا هرّيص دقف «نرتجابُيو هيف نورباكي ةفوكلا لهأ امّنإو : متاح وبأ لاق

 تناك :مهنم ماظعلا ىخللا يوذ لوقو .تْهَبلاو ةرباكملاب ًاميظع ًائيش سانلا نم
 كيكلا هن نيدلاوب د رعشم وبا ىلع ارقي ملا نجلا ؛لاق: فةرمج ىلع رقت نجلا
 ؟!هيلع ةءارقلاب ٌةزمح تصح

 بفقولا ْعضاوم الو ؛كّرَحتملا نم ّنكاسلا فرعي ال وهو ًاسيئر نوكي فيكو
 لهأ اذه لئثم ٌنِسحُي امنإو ازمَهلاو لصولاو عطقلا عض ةاوم الو «فائئّتسالاو

 .ءاسؤر ا ؛ةيبرعلاب ًءاملع مهنأل (ةرصبلا

 .رفعج يبأ ةفالخ يف ةئامو نيسمخو بس ةئس ''”ناولُحب ٌةزمح تامو

 )١( ناكلخس نباو ةيشاحلا نم هباوصو ؛؟يميمتلا» لصألا يف ١//1137.

 ) )7.قارعلا داوس رخآ يف :انه ناولح
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 دمحأ ُنِب ليلخلا

 نمحرلا دبع وبأ رمع نب ىسيع نع ٌوحنلا دخأ مث :ديزي ُنِب دمحم لاقو
 دي ةةلقم هذعب الو هّلبق نكي ملف «ّيدوهرفلا دمحأ نب ليلخلا

 .دزألا نم

 دمحم نب هللا دبع انّربخأ :لاق «دّربملا انربخأ :لاق ىيحي نب دمحم انربخأ

 نب ليلخلل ّلجر لاق :اولاق ٍيدايزلا قاحسإ وبأو ٌينزاملا نامئع وبأو َىِجَرّتلا
  .يِدوُهْرُف :لاقف رخآ هلأس مث ءّيديهارف :لاقف ؟تنأ برعلا ّيأ نم :دمحأ

 نب مُهَف نب كلام نب ديهارف ىلإ ٌُبستنأ «ّيديهارف» :هلوق :دريملا لاق

 «بسنلا حميحص .مهسفنأ نم ناكو ءدزألا نب رصن نب كلام نب هللا دبع
 . لهألا فورعم

 :ديهارّملاو .دوُهْرُف وهو «ديهارّقلا ٍدحاو ىلإ ٌُبستنأ ؛4َيِدوُهْرُف» :هلوقو
 . معلا ٌراغص

 «نميلا نم ديهارُفلا نم ءَيدوُمْرُفلا دمحأ نب ليلخلا :لوقي متاح وبأ ناكو
 لثم يسال نأ ىلإ بهذي ناكو ءكلام نب دوهْرُق هدنع لجرلا مساو
 نم ٌلجر اذه :لوقت ؛هيلإ بسني ال عمجلاو «ةيلاّهملاو «ةرفاعجلا :مهلوق

 .ّيبِلاهُم الو يرِفاعج لاقي الو ؛ةبلاهملا نمو ةرفاعجلا

 نب دمحم انّربخأ «مهاقتأو سانلا لضفأو «مهاكذأو سانلا ّملعأ ليلخلا ناكو
 ُتعمس :لوقي مالس نب دمحم ُثعمس :لاق ''”مهف نب ُنيسحلا انّربخأ :لاق ىيحي

 الو دمحأ نب ليلخلا نم ىكذأ ةباحصلا دعب برعلل نكي مل :نولوقي انخياشم
 .عمجأ الو عفقملا نبا نم ىكذأ مجعلا يف ناك الو : ٌعَمْجَأ

 نم :8/5) نازيملا ناسل يف رجح نبا ه هركذ ؟؛لعس نب دنحع بحاص ءمهف نب نيسحلا وه 69

 نبا لاقو .ةفئاطو ماشه نب فلخو نيعم نب ىبحيو يحمجلا مالم نب دمحم نم عمس» :لاقو

 ًاطسوتم لاجرلاب ًافراع رعشلاو باسنالاو رايخألاو ثيدحلل ًاظفاح مولعلا يف ًائتفم ناك : لماك

 . 0937/4 دادغب خيرات) .2584 ةنس يفوت ؛هّمْفلا يف
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 وبأ انئثذح :لاق '”ليعامسإ نب مساقلا انّربخأ :لاق ىيحي نب ٌدمحم انّربخأ
 لعجف ؛ءاملعلا ٌرمأ انركاذتف  قفأ لك ابدأ  ةكمب انعمتجا :لاق ّيِجوَتلا دمحم

 ملف «ليلخلا ٌركذ ىرج ىتح مهنومُدقيو مهنوفِصّيو مهءاملع نوعفري ٍدلب لك لهأ
 .اهُفّرصُمو مولعلا ٌحاتفم وهو «برعلا ىكذأ ليلخلا :لاق الإ ٌدحأ ّقبي

 نب ٌرصن ٌتعمس لاك هيردتم كونا انتدع :لاق ىيحي نب دمحم انّربْحَأ

 نم دمحأ نب ليلخلا ناك :لوقي رصن َنب يلع ٌتعمس :لوقي "”نمْضْهَجلا ىلع
 هنودصقي كولملا ناك دقلو ءافّقعت مهّدشأو ءاسْفن مهالعأو «سانلا ٍدهزأ

 هيلع ِهُفَلُخ هل ٍناتسب نم شيعي ناكو «لعفي ْنكي ملو «مهنم لانيل هل نوضّرعتيو
 اني د

 ىتثدح :؛لاق ىبلهملا هللا دبع نب نوراه انثدح :؛لاق ىيحي نب دمحم انريخأ
 داق لق لول نير ند انعو تقم 1015 دايس ارباع نر ةكلاقلا
 ةرصبلا لهأ هُْعَضَي ءهلثِم اهتنِطاب يف ناك الإ داقزلاو ءاملعلا نم ةرصبلا ةرهاظب
 يف دمحأ نب ٌليلخلا َدعُي ناكو :؛ةنطابلا يف نوع نب '””هلا دبع ناكف ؛هّلايج
 .هريظن ةرهاظلا

 انثّدح :لاق ةفيلخ وبأ بابُحلا نب ّلضفلا انثذح :لاق ىيحي نب دمحم انربخأ
 ءةنس وزغيو «ةنس ّجْحَي دمحأ نب ليلخلا ناك :لاق '''ةشئاع نب دمحم نب هللا ٌديبع
 . توملا هءاج ىتح

 وبأ انثذح :لاق ميهاربإ نب 7 ا + لاق يبن ربا دمحم انزخأ

 )١( ص هتمجرت تمدقت ؛ناوكذ يبأب فورعملا وه 15.

 ةنس تام .اهب ثدحو دادغي مدق «ةرصبلا لهأ نم ؛يرصبلا يمضهجلا ورمع يبأب ىنكيو (1)

 .(188 ١/ دادغب خيرات) .؟ 5٠

 .توقاي .ةرصبلاب عضوم :ريغصتلا ظفلب «ةبيرخلا ()

 هل مجرن ؛ةرغص يبأ نب بلهملا نب بيبح نب دابع نب دمحم نب مساقلا دمحم وبأ وه (4)
 .(491/1؟ دادغي خيرات) يف بيطخلا

 بهذلا تارذش) 15١. يفوت ؛اهملاعو ةرصبلا خيش ناكو ؛فيحصت ؛0هللا ديبع» لصألا يف (5)

20 

 ىلإ بوسنم ؛يشئاعلا هل لاقيو «ةشئاع نباب فورعملا ء.صقح نب دمحم نب هللا ديبع وه (1)
 ,(174 ةبيتق نبال فراعملا) .5848 ةنم ةرصبلاب يفوت .اهتيرذ نم هنأل ؛ةحلط تنب ةشئاع

 هقغلا نيب عمج ؛هيوهار ناب فورعملا ؛يلظنحلا دلخم نب ميهاربإ نب قاحسإ بوقعي وبأ وه (1)

 .(14 ١/ ناكلخ نبا) .789 ةئس يفوتو «يعفاشلا باحصأ نم ناكو «ثيدحلاو
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 لبق دمحأ ٍنب ليلخلا ىلع انلخد :لاق '"'مصاع وبأ انثذح :لاق يفريصلا صفح
 لضف يل ناكو - هنم يسفن ىلع ٌفاخأ ًالعف طق ٌتلعف ام ِهللاو اقف ايأب هاف

 ٌتبذك ينأ ُتملع امو ءاهريغ ىلإ هثتفرص تنك ينأ تذدوو ٍةهج ىلإ هّتفرص  ركف

 .لوأتلا يل هللا ّرفغي نأ وجرأو ءطق ًادّمعتم

 هثيلأت كلذ نِمف ءاهيلإ ْقبسُي مل ئادب ٌليلخلا َعَدبأو :يوخّللا بطلا وبأ لاق
 بتر يذلا ره هنإف «نيعلا» باتكب ىئسملا باتكلا يف فورحلا ىلع برعلا مالك
 . هّوُشْحَي نأ لبق نم يموُتو هباوبأ

 عقو امنإ : :لوقي ابلعت ىيخي نب ذمحأ ٌُتعمس : لاق ىيحي نب دمحم انربخأ

 هيف ىقب ام هاَشَح ناك ولو مرا ا

 هلثم ري مل لجر ليلخلا نأل :ًائيش

 من ل ال امل ا ناعم رع نا ع رجلا

 . ةهجلا هّدهل باتكلا لتخاف «نيقاّرولا لّقنب دجُو امّنِإو

 ناسارخ نم انيلع ٌمدق ئتف ينثدح :لاق دهازلا دحاولا دبع نب ٌدمحم انّربخأ
 :لاق هْيَوَعار نب قاحسإ نع يبأ ينّربخأ :لاق - :نيعلاو تاك عارم ناكو -

 باتك نم َلِمَع ليلخلا ناكو ءاحلاص ًالجر دمحأ نب ليلخلا ُبحاص "0ُثيِللا ناك
 يقاب فئصف «ليلخلا قوس ٌّىُقنت نأ ٌتيللا ٌبحأف «هدحو نيعلا ّباب نيعلا»

 . ليلخلا هّسفن ىمَسو . باتكلا

 وهف ءدمحأ نب ليلخلل هّبح نم «ليلخلا# هّئاسل ىمسف :ىرخأ ةرم يل لاقو

 لاقو2.:لاق اذإو ءليلخلا وهف ف ؛دمحأ نب ليلخلا لاق: :باتكلا يف لاق اذإ

 ال هنم هنإف للخ نم باتكلا يف ناك ام لكف كل روي كيا رو اذلطم 0ك

 هير تاز نامل ايلتس نتا و عزا هقورحتا قلل عن جا مو
 نيعوبطملاب نيمَحفُملا تقحلأو

 مل أمْلِع ينقزرأ ّمهللا :لاقو «ةبعكلا راتسأب قلعت هنأ ليلخلا نع ادَّمَلَبو

 ةنس يفوت : مهظاقحو نيثدحملا ويش نم ؛يرصبلا ينابيشلا دلخم نب كاحمضلا مصاع وبأ وه )١(

 .6714 ظافحلا ةركذت) 7
 ًاعراب .هنامز يف سانلا بتكأ نم ناك» :زتعملا نبا لاق . يناسارخلا رايس نب رصن نب ثيللا وه (؟)

 .(917 /* ةاعولا ةيغب) .«؟ةكماربلل ًابتاك ناكو ؛وحنلاو بيرغلاو رعشلاب أريصب .بدألا يف
 .ةثئنؤم يهو رعشلا نازيم :ضورعلاو ءترصق يأ ءترظح ()
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 .ضورغعلا لمعو عَجَر مث «''نورخآلا يع الإ هُذُحأي الو «نولّوألا هيلإ ينقبسي
 نب دمحم انّربخأ .برعلا ٍنازوأ نم تسيل رعشلا نم ًاعاونأ ٌليلخلا ثّدخأو

 دمحم يبأ نب , ليعامسإ يلع وبأ انثدح :لاق يشايرلا نب دمحم انّربخأ : :لاق ىيحي
 ْنُلَعُف ْنْلَعَفا ىلع ٌةديصق دمحأ نب ليلخلل نأ انباحصأ ينّربخأ :لاق "”يديزيلا

 ىلع يتلاف «نكاسو كرحتمب ؛نْلْعُف ْنْلْعَفا ىلع ىرخأو ءنكاسو تاكرحتم ثالث
 : اهيف يتلا هتديصق تاكرحتم ةثالث

 اولَمَفامَكْيَمَعلسِئِبَلَف اوُلِجَبدقلفاويافاولفُس

 مشل دنس رددجعم انيس ردك ردع ة بقنا
 : هلوق نيعلا نكاس ؛َنْلْعَف» ىلع يتلاو
 يضاقلالضفلادئعديز ْنيميفعتسيورمعاذه

 يضاملا يداعلا ثيللاَلْوَص ىّشخأ ينإارمَعاوهناف

 يضارلاميضلاءرملاّلِثم ًافئأ يماحلاةرملا سيل

 هيف اوطلخو ”:عأخملا» :هوُمَس ًانزو نينزولا نيذه نم نوثدحملا جرختساف
 .اذه ءازجأو اذه ءازجأ نيب

 وبأ هللا دبع نب ٌرمع ينّدشنأ :لاق ىيحي نب دمحم هب انّربخأ ام هعئادب نمو
 ىسوم نب دمحم نب ناميلس نب ٌرفعج لضفلا وبأ ينذشنأ : لاف ٌيكّتَعلا صفح

 ءاهظفل يوتسي ةدحاو ةكأت ىلع كارأ الا داجلللا ك0 يزامزِحلا نع يلفونلا
 سيل يفاوقلا يف ٍظفللا 7 راركت نأ َنّيِبي نأ اذهب ٌدارأ امئإو ءاهانعم ٌفلتخيو

 :تايبألاو .'" ”ءاطيإب سيل هنأو ءدحاو ىنغمل نكي مل اذإ "”رئاضب

 !بورُقلاذنع ناريجلا لَحَرْدإ  ىَّوهلا يعاود نم يبلق ٌسيواي

 .!نورخأتملا» :تخبون نبا طخب )١(

 رابخأب ًاريبخ «ةيبرعلاب ًاملاع ؛هتوخإك ًالضاف ناك» :لاتو 1١7/١ ءابنإلا يف يطفقلا هركذ (؟)
 .؛ءارعشلا تاقبط باتك فلأ ؛؟ءارعشلا

 .نيئرم «نلوعف نلعاف نلعفتسم :هنزوو طيسبلا علخم وه ()

 نب زامرح ىلإ بوسنم .اهلزنو ةرصبلا مدق «ةيوار يودب يبارعأ ؛يلع نب نسحلا ىلع وبأ وه (4)
 .(548 تسرهفلا) .ًارعاش ناكو ؛ميمت نب ورمع نب كلام

 .«ظفللا رركت» :تخبون نبا طخب (0)
 .'راضب سيل» :تخبون نبا طخب (6)
 .ةدحاو ةديصق يف دحاو ىنعمب رثكأ وأ نيتيفاق قافتا :ءاطيإلا (0)
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 ءولمملا ٌةميظعلا

 . نييوحتلا بتارم

 بورُعلاٍض يمك ّينيعٌعمدو اونممأدقو يفرط مهتغبأ

 ؟”بورغلايحافأ لثي نعٌّرتْنت رحم لفظ ْوهيفواوتاب
 ولدلا وهو ِبْرَُغ عمج :يناثلا بورغلاو ءسمشلا ٌبورغ :لوألا ٌبورغلاف

 . ةضفخنملا ذاهولا يهو ؛ٍبْرُغ عمج :ثلاثلا ٌبورغلاو .ة

 اندشنأ :لاق دمحأ نب سودقلا دبع اندِشنأف ءءارعشلا ضعب ّدصقلا اذه ّدصقف
 ل

 ٍلاَخلاب َكَتْوَجَش ًالالطأ ٌفرعَتأ

 طلسم بابشلا ٌناعْيَر يلنايل
 ابّصلا يخأ ٌيِوُمْلل ُنْدِخ انأْذإو

 0 راع دا

 اهَّتابرُتمئرًاعَْر ْتَمِكَراَذِإ

 52000 ميخراهنم ينذاتقيو

 ")ابّضلا ىلإ ُحارَي نَم يّدَقَأ تامز
 ابّصلل ٌتْلِم نإو يّنأ تمِلَعدقو

 ةلب ةءةوزيمتا الإ يتتكرأ الز
 ٍةدلبب لوُحُملا ٌترصيأ انأنإو

 باهي تلك لك ىلع فلاحف

 (!ىّرْئلاو ةحامّسلل ٌفيلح ىّنإو

 ٍدْنَهُم لك فْلِحلا يفانُتلاثو

 .ةمعانلا ةرشبلا ةقيقرلا ةيراجلا :ةلفلطلا )١(
 .(ليخ) ناللا يف ةديصقلا ()
 .ةآرملا : ةليذولاو .ةمعانلا ةباشلا ةاتفلا :دوخلا (6)

 .«ةيئرلا وذ» :ناسللا يفو «تبحأ
 .«اهلالد ميخر» :ناسللا (5)

 ."حارم نم» :ناسللا ()

 . ؟اهتنطبتا : تخبون نبا طخب (0)

 :ناسللا ()

 .«املح ثلز ام) :ناسللا (9)

 «مري املا :ناسللا(١٠)

 : تمتر 2(

 .١بذهم قرخ لك يفلحي فلاحفا#

 !يلاخلا رّصُعلا يف ناك ٍنامز َشْيَعَو
 ٍلاخلاو ةرامألا نايصعب يلع

 ٍلاخلاو وهللا يذ حيّرملا لزعللو

 لح يف لهو ولات لوما دنخو

 «؟”يئاخلا ةبيرلا وذ ءاثيملا َمِيرامك

 يلاخلا هُملأي نيح ًارْهُم داتقا امك

 ٍلاخلاو ةبابصلا طرف نم ّيمعب
 يلاخلا شِعّرلاب ٌتسل اوغعك ٌموقلا اذإ

 ٍلاخلاو ٍبْضَعلاِب موقلا ضعب ّنَض اذإ

 لاخاىلع الاخ هيفقكاو ”يناكمت
 ٍلاخ ًاذإٍلاخف ينملاح الإو

 ٍلاخلا يف ُنايِبُدو سبع ٌتفلتخا امك

 أ" '””لاخ هب ماظهلا مص ني مير امل
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 - «لاخلابا» : ىوريو -

 .هيْيَعِب ًاعضوم ديري 0«لاخلاب كنوجش» :هلوق
 . يضاملا يأ :«يلاخلا رّصُعلا يف# :هلوقو

 . ةيارلا ديري «لاخلاو ةرامإلا» : هلوقو

 .ريكلاو ًءالّيْخْلا ديري .6؟لاخلاو وهللا يذ» :هلوقو

 .هجولا ناليخ دحاو ديري «4لاخ يذ ةليذولاك» : هلوقو

 . بّرَعلا ينعي :'"””2يلاخلا ةبيّرلا وذ» : هلوقو

 .هيف يف ماجبللا يقلُي يأ ءهيلْخُي يذلا وه :«يلاخلا هُقلأي نيح» :هلوقو
 . هّمأ اخأ ديري «لاخلاو ةبابصلا طرف نِم» :هلوقو

 . فيعضلا ٌبوخنملا ينعي «4يلاخلا شِعّرلاب" :هلوقو

 .نَمَيلا دورب نم ٌبرض يهو «لاخلا ةورب ديري ؛4لاخلاو بضعلاب" : هلوقو
 . باحسلا ينعي :4لاخ ىلع» :هلوقو

 . يلختلا يهو «ةالاخُملا نم ؛؟لاخ آذإ لاخ» :هلوقو

 .ًاعضوم ديري «؟لاخلا يف» :هلوقو

 . عطاق يأ ««لاخ» :هلوقو

 هلع دج دلع

 نأ َلاخ امّبر ٌتايبألا هذه "”عمسي ْنَم نأ انئظ املو :ّيوغللا بّيطلا وبأ لاق

 هذه فالخب هنأ انيأر هاضقت ءيشل ضّرعت امل هنأو ؛ليلخلا ىلع داز دق اهلئاق
 هذه نم هيلع ّيقب دقف ءدّرْوَأ امم رثكأ لفغأو ءذخأ امم رثكأ كرت دق هنأو ءةروصلا

 «يفاوقلا ُداريإ ٌةيغبلا ذإ «هيف انريصقت نم نورذتعمو ءأتايبأ هومظان نحن ام ةيفاقلا
 : رعشلا دقنل لمعتلا نود

 لاخلا يذب ارفق وهللا فنأ ِمْعَر ىلع ا ناب ٍرادلا مبرص رج "كل

 لاخ هن هناك ا ريبر نواعتا نم ييحم ٍةَمِذ يشق م وأ لج دعاسم

 .ءاي ريغ نم 6لاخلا» 0-00 )01(

 :م (5)

 . ةزمهلا مضب ا :خ (5)
 بفيحمت !٠ نضعي# 0 يف 0
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 اهُفورُصو ىوتلا يديأ ُتلْلِج ْمكو
 امتاز تش َعبرلا يليلخ ْرْصَبَت

 يعلاز عم ىرجل يعرأ ينرَت ْمَلَأ
 ا

 ةليفسسلاو رك هشه كينأو

 تاره قرعشة بن ييقعحتا نكو

 وه ىلإ هنع ُتْبْكَن ٌىدُه نم مكو

 هذيقتسي ىّوهلل يدؤط ٌنِماَطُت

 هحورب يريغ ْنَض يدهمب ْنَضَأ

 ٍلاخلاك َقَرْوَأو يْؤُث نم ُلْخَي ملو
 ٍلاخلاب َنيّبحملا يلاخلا نمّرلا ىلع

 ٍلاخ يب لح يذلا دجولا نم بلقب
 لاخلا مَعّنلا يذ ءرملا ْمّهك 55
 ٍلاخ ةعْرجج ىلع روثوم ًةقاذم

 يلاخلا فّلأم نم سيل ًاعْنَر ُفْلآو

 ٍلاخ ٍلمَج نع ِنْذَّبلا ٌبايث وُضْنَأو

 ٍلاخ ىلإ هنع ٌتْد نيقي حو

 ٍلاخلا سّبلم نِم ٍرْثَّلا ىّرعم ٌريغف
 ٍلاخلاب َنيرعألا ةاوطأ ُقَحلَأَو
 لاخلا مّركلا يذ َلْذَب يِجوُر لّذبأو

 يلاخلا هب َلُب ثيغلاك ينّرِش ثلخل ٍةبابَص نم الف ٍءيش نم لأ ْنِإو
 1 عع 1 .لاهو ما ٌعث 1 2

 ٍلاَخاهب يّنَأ نوشاولا َنَّميأمكف انِدْهَعركذت نم ىلِيل ٌلْخَتنِإو
 يلاخلا الو يلخلاب اهنعانأامف اهّدعب ٌتْيّْلْخت ينأ اومعزَّينِإَو

 تل ند

 : سيقلا ٌورما لاق ٠ عض وم مسأ * لاخملا وذ :بيطلا وبأ لاق

 لاخلا يذب ٌتايفاع ىمُيَلُس ُرايد

 رماعل ٍلامو معارع ؛ميخرتلا ىلع «دلاخ اي :هائعم .لاخ هناكشس دعبو

 . كلامو

 .دوسألا لبحلا :لاخلاو .دامزلا ٌقَرَوَألاَف «لاغلاك قروأو

 .تّيملا هب رّئسُي ٌبوث :انهاه لاخلاف «لاخلاب نيّبحملاو

00 0 

 ٍلاَطَم َّمَحسَأ لك اهيل ع عَن

 ها

 نلخأو «ةريغا وأ نيللا ىلع هلخ :مهلوق نم ؛؛بلاخ ةعْرَج ىلع رونو

 . هريغب ذمتي ملو هدحمو همز اذإ ءهلع

 . هقرافي ملف همزل اذإ ناكملاب الخ :مهلوق نم ىلاخلا فلأَم نم سيلو
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 . نط ىلإ : ؟لاخ ىلإ هنع تدخناو «ندابلا مخضلا ريعيلا لاخلا "لاح لمج»

 . مظعتملا رّبكتملا لجرلا :لاخلاف ««لاخلا ىّبلم نم» : مهلوقو

 . ةريغصلا ةمكألا :لاخلاف «لاخلاب نيّرعألا داوطأ قحلأو

 .داوجلاو حمسلا لجرلا لاخلاف «لاخلا مركلا يذ لذيو

 .تبنلا انه اه ثيغلاف ؛ يلاخلا هب لب ثيغلاكو

 هب رفظ :هب لبو

 . بشعلا :ةالخلاو .زجي يذلا : يلاخلاو

 .درفنم يأ «ٍلاخ اهب ينإو
 .ءيربلا :يلاخلاو ءنوزحمب سيل يذلا َيلخلاف ؛يلاخلا الو ٌِلْخلاب اهنع انأ امو

 2ع +

 نب ليلخلا لثم نيرقلا عطقنم هنأ هيلع عطق نم نييرصبلا ءاملع يف نكي ملو
 :لاق ءدوسألا نب لضفلا نب دمحم انثّدح :لاق ىيحي نب دمحم انّربخأ كمحأ

 :لاق راوس نب هللا دبع نب راؤس انثدح :لاق «يناسارخلا دمحم نب حلاص انثذح

 . اهلك اهيف هليقف «تاداهش هللا دبع نب راّرس دنع ليلخلا َدهش :لاق يبأ ينئدح

 دمحم نب نسحلاو يدايزلا دايز نب دمحم هللا دبع وبأ انثذح :لاق دمحم انّربخأ
 تعمس :لرقي ءارمسلا ابأ تعمس :لاق ُيجّوتلا دمحم نب هللا دبع انثذح :الاق ّيرْهملا

 هنف يف '”ةفينح أ : يلق ولف ف سبا سيرا : لوقي ('”يكمربلا دلاخ نب ىيحي

 .هّنف يف ّيرازفلاو ءهّنف يف عفقملا نباو ءهّنف يف دمحأ نب ليلخلاو

 يف "”ظحاجلا رحب نب ورمع نامثع وبأو :لوقأ انآو :ٌيوغللا بيطلا وبأ لاق
 . هتف يف '؟”يدنكلا قاحسإ نب بوقعي فسوي وبأو ءهّنف

 لاثمألا ءارعشلاو ًءاملعلا هب برض ؛ملعلا يف همدقتو دمحأ نب ليلخلا ةرهش نمو

 هتمجرت رظناو) ١14٠. ةئس سبحلا ىف تام ءديشرلا ريزو «؛كمرب نب دلاخ نب ىيحي وه )١(

 ْ .(؟45 747/7 ناكلخ نيا يف هرابخأو
 هتمجرت رظناو) 107 ةنس يفوت «بهذملا بحاص ؛ىميتلا ةفينح وبأ تباث ني نامعتلا وه (؟)

 .(#85*- 777/1 دادغي خيرات يف هرابخأو

 .(351 784/١ ناكلخ نبا يف هرابخأو هتحجرت رظناو) .180 ةنس ةرصبلاب ظحاجلا يفوت (؟)

 «هرصع يف برعلا فوليف ؛يدنكلا حابصلا نب قاحسإ نب ميهاربإ نب بوقعي فسوي وبأ وه (4)
 ةئس يفوتو ؛كلفلاو ةسدنهلاو ىقيسوملاو بطلاب رهتشاو ءدادغب ىلإ لقتناو ةرصبلا يف أشن
 57/١ 5١(. ءابطألا تاقبط) 5
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 : ئعمصألاب كبسحو «يِعمصألا وجهي يلصوملا قاحسإ لاقف .مهرعش يف هوركذو

 !ليطعسي هدفا غيتس ”امككازا هئاجملا نع ملا
 اهيل لا هلأ ينير ئريهعاحإ 00

 يجول 00 راجنلا دلاخ لاقو

4 -. 

 ةيظنفل "”كفقع انش هك اعل ميال نس

 ل ديول ا لاقو

 ينو هجم كوك انَّمُثَت ضورغلا يف ٌلئاسم ىقلأ

 : يمرضحلا ةعيهل نب شايع وجهي ّيئاطلا سوأ نب بيبح ماّمت وبأ لاقو

 (لوُغّلك كتاثداح ٌثلاغو ٍدقف هش ٍنامزنمٌكثدقنف

 ٍلوقعلا جرس "ميلف ايما يلاعُملا لبس ةئابكت ْتَحَم

 "”'ليصألا بل الو هحناضف تارت اسس تسرألا لك انهت

 ليلخلانطِفىلعهندالب ثتفعلهلليلخلاَّرشئولق
 ليمجلانعكامتمأيناهد يدايترانعٌيامعيردأامف

 :دّريملا نع ائودشنأو

 ٍيتطنملاّدودح الو كاذٍنايبب “؟يدتقّيف ليلخلا ُمْلِعام ردي مل

 نك

 م

 «برعلا مولعو رعشلاو ةغللا ىف ف سانلا ةّمئأ مه ؛ ةثالث رضعلا اذه يف ناكو

 ملعلا اذه نم سانلا يديأ يف ام ُلُج ذأ مهنع ءمهّدعب الو مهّلبق مهّلثم َرْي مَ

 ورمع يبأ نع اوذخأ , مهلكو ؛«يعمصألاو ةديبع وبأو ديز وبأ مهو ؛هلك لب ْمُهْنَع

 نس ىسيع نع ورمع ربا دعي ارذخنأ هك .ةءارقلا هنع اؤورو .رعشلاو وحنلاو ةغللا

 بارعألا تاقث نم ةعامج نع «بيبح نب سنويو شفخألا باطخلا ىبأو رمع

 . 8هنع) :خا 000

 0٠ هتاويد 622

 :ناويدلا ةياور قول

 .1يدتهيفال :(ةخسن نع) تخبون نبأ طخب (5)



 54 نيئيوحتنلا بتارم 6

 ن1 تاو ا ”ةليفط يبأو «'' ”ةيدهم يبأ لثم «مهئاملعو

 ينب نم «رداونلا» بحاص «'*'ةرّكْرَك نب ورمع كلام يبأو - طيقل نب دايإ همسأو
 دهو . هنود انركذ نيذلا نسبلو ء سانلا ٌمصفأ ناكو .ئبارعألا شْيكدلا يبأو ( ريمل

 . مهيلإ فلتخاو ءالؤه نع ًاضيأ ليلخلا ذخأ

 وبأ ناوُكذ نب لسع انثّدح :لاق ةملس وبأ يعفارلا نسحلا ّْنِب نادمح انّربخأ

 ما : ليلخلا لاق :لاق شنخألا نع ئنزاملا انثذح :لاق يلع
 يهتشأ ال ام ُدِجأ يندجأ لاق ؟شنَفّدلا ابأ كدجت فيك :هل تلقف «هدوعن يبارعألا
 0 :تلق مْوَس ٍنامز يف ٌتحبصأ دقلو ءدجأ ال ام ىهتشأو

 دقو .يردأ ال :لاق ؟شِئَقُدلا ام :تلق .ْدِجَي مل َدَجو نّمو ءدجي مل ٌداج نم

 .اذه لثم شيقدلا يبأ نع سنوي ىكح
 سلوي لاق :لاق شفخألا نع متاح وبأ انّربخأ : لاق دْيَرُد نبا نع انوربخأو

 قوعبستاف اهعمسنت ٌءامسأ يه امْنِإ «يردأ ال :لاقف ؟شيَقُدلا ام :شِنَنَدلا ابأ ٌتلأس

 ةيبش شقدلاو :لاق . ©0ءاظعلا نم رغصأ ٌءاطقر ة ا ةشفدلا : ةذيبع وبأ لاقو . اهب

 نبا لاقو .اذه نم وهف «ةدئاز نونلا تناك نإو ؛ًاشقند اًوُّمس دقو ؛« «شمنلاب

 . طالتخالاو ٌرشلا :ةشقنذلا : ئبارعألا

 يوري بيرغ بحاص» :ميدنلا نبا لاقو «نييرصبلا نييوغللا نم ىلوألا ةقبطلا يف يديبزلا هركذ )١(
 .(55 تسرهفلاو ١١/6 تاقبطلا رظناو) «؟نويرصبلا هنع

 مجارت بتك يف ًاركذ هل دجأ ملو .بيطلا يبأ نع لقن اميف 401/7 رهزملا يفو لصألا يف اذك (؟)

 , ميدنلا نبال تسرهفلا يف الو يديبزلا تاقبطو ءابلألا ةهزئو ةاورلا هابنإك نييوحنلا
 نب دعسأ ءاديبلا يبأ مساو ؛ةركرك نب ورمع كلام يبأ مأ جوز: :لاقو ميدنلا نبا هركذ (7)

 ناكو «ملعلا هنع لخؤي ع مابا ما ؛ةرجأي نايبصلا ملعي ناكو ةرصبلا لزن يبارعأ ؛ةمصع
 .(44 تسرهفلا) ًارعش هل دروأو ءارعاش

 «يدع ينب نم يودب يب بارعأ ؟ديز نب لشهت همساا' :لاقو 45 تسرهملا يف ميدنلا نبا ه هركذ (#)

 باب يف يطفقلا هنع لقن كلذكو .؟بيرغلا يف فنصو «هنع سانلا ذخأو دانأو ةرضاحلا لخد

 مسا وه طيقل نب رافأ نأ هابنإلا يفو .«طيقت نب رافأ» تخبون نبا طْحب ةيشاحلا يفو .ىنكلا
 . ةيدهم يبأو ةريخ يبأ ريغ طيقل نب رافأ نأ ديفي ام 44 تسرهفلا يفو . ةيدهم يبأ

 ةقبطلا يف يديبزلا هركذ . سوماقلا يف ام قئاوي وهو ؛«ةركرك يفاك حتفبا' :تخبون نبا طخب (6)

 يف قرويو ةيدابلا يف ملعي ناك يبارعأ» :ميدنلا نبا لاقو .نييرصبلا نييوغللا نم ىلوألا
 .(14 تسرهفلاو 2١170 يديبزلا تاقبط رظناو) . .#ءاديبلا يبأ ةيوار ؛دعس يتب ىلوع ءرضحلا

 .«ةءاظعلا) :تخبون نبا طخب (5)
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 سوأ نب ديحس ديز وبأ

 مهّرثكأو «ٌةياور مهّعسوأو كلام يبأ دعب ةغّلل سانلا ظفحأ ديز وبأ ناكو
 . ةيدابلا نع ًاذخأ

 بيجي ةدييع وبأ ناكو «ةْغّللا ْتْلُث يف بيجي ئعمصألا ناك :رذانم نبا لاقو

 ءاهْيثلث يف بيجي ديز وبأ ناكو ءاهفصن يف بيجي ةديبع وبأ ناكو ءاهفصن يف
 .اهّلك اهيف بيجي كلام وبأ ناكو

 ءقّيِضُي ناك يعمصألا نأل ءايْئْفْلاو ةياوّرلا يف مهّعّسوت رذانم نبا ىَنَع امنإو

 يف ٌبيجي ال كلذ عم ناكو ءكَحْمَيو كلذ يف َجِلَيو ؛تاغّللا ٌمصفأ الإ زّوِجُي الو

 . ضعب ىلع مهّضعب ديزي اذه ىلعف ؛مّلسو هيلع هللا ىلص يبنلا ثيدحو نآرقلا

 .«ثيدحلا ةاوُر نم وهو «راصنألا نم تباث نب سوأ نب ٌديعس وه ديز وبأو

 ناكو .عّيشتلاو لدعلا ٍلهأ نم ناكو ؛ ةْغّللا يف هلاح كلذكو ٌنومأم مهدنع ُهَقث 5

 .ًاضيأ أثدحم تباث نب ٌسوأ هوبأ

 انتدخي لاق ئلامثلا ديري نب دمحم اند :لاق ىبخي نب دمحم انزبخا

 وبأ وهو - تباث نب ٌسوأ انثدح 0 فهاد :لاق ديز وبأ انثدح :لاق ّينزاملا

 مأل خا 3 رخآلاو جوز امهّدحأ ؟ّمع ئنبا يف ' 'حيرش َيِنأ :لاق هيبأ نع ديز يبأ

 أطخأ :مالسلا هيلع ىلع لاقف ؛مألا َنم خاللف َيِقْب امو فصنلا جوزلل : حيرش لاقف

 .نافصن امهئيبف ّيقب امو «سدسلا مألا نم خأللو «فصنلا جوزلل «؟'”رظبألا ُدبعلا

 .كيسعنو هيوبيش مهتم ؟سانلا دباكأ ةخللا ليز :يبآ نع دخن دقو

 .ناتباؤذ هلو يسلجم يتأي هيوبيس ناك :ديز يبأ نع متاح وبأ لاق

 ثربكو . ينديري امّنإف ؛هتّيبرعب قثأ ْنَم ' 'ينثذح» :لوقي هئعمس اذإف :لاق

 ماقأو «ْيلع هرقأو ةفوكلا ىلع رمع هامغقتسا ؛يفوكلا يدنكلا سيف نب ثراحلا نب حيرش وه )١(

 .(571/4 بيذهتلا بيذهت) كلذ يف فالخ ىلع 086 ةنص يفوتو ء؛ةنس نيتس اهب ءاضقلا ىلع

 .فنآلل ذاحم اهطسو يف ءوتنو اهلوط عم ايلعلا ةفشلا ءىتانلا :انه رظبألا )١(

 ,«ينثدحو# :خ 0(
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 دمحأ نب سودقلا دبع انربخأف ءهلقع لتْخي ملو هظفح ّلتخا ىتح 2'”هنس

 ةرضايرلا انريخأ) :ناق ئركسلا نيفيسلا نت نيحلا ةيضح وأ ا أ :ةلاق
 كيلع أرقأ :هل ثلقف ءالكلاو رجشلا يف هباتك يعم ٍديز ابأ "”ثيتأ :لاق
 . هئيِسنأ دق ينإف ٌئىلع هأرقت ال :لاقف ؟اذه

 :ديز يبأل تلق :لاق متاح يبأ نع انوريخأ :لاق دمحم نب ٌرفعج انّربخأ

 !نينامث دعب ٌءُلَنلا ام ( يب اي :لاقف ؛ كلجأ يف هللا أسن

 انربخأ :لاق ىيحي نب دمحم ينّريخأف ءبّبحُم قْلَخلا ليمج ديز وبأ ناكو
 تاكلا ييرخلا بلان «نسماتلا تعا راسنا ديز وبأ ناك :لاق ديزي نب دمحم
 ؛'0ِعُرذُت ئنزاملا ٍبّشلو . هينيع ٍرارمحاو هلّدَجل
 ل ايأ يزول كلو و هعار يعل لكلا نار متاح ابأ بقلو ءجْرْدُتلا
 ا هيتأي ناك هنأل اقراط ٌيدايزلا بّقلو «هئاكذو هتكرح

 انثّدح :لاق دمحم نب ُرفعج هب انئّدح ام ةغّللا يف ديز يبأ ةلالج نمو

 لهأ نم لجر بتك :لاق «ديز يبأ نع ؛متاح يبأ نع «ٌيدزألا نسحلا نب دمحم

 ؟انهاه كَفَقوأ ام :لاقي فيك : هلأسي دمحأ نب ليلخلا ىلإ ةوالع هل لاقي رْمْرُهمار

 يف يل لاقف ليلخلا ينّيقل مث :ديز وبأ لاق .دحاو امه :هيلإ بتكف ؟كفقوأ نمو

 . يلوق ىلإ عجرف :لاق ؟كَفقوأ امو َكَقَثو ْنَم :لاقي امّنِإ ؛''"ال :هل تلقف ؛كلذ

 ا!كْفَقَو) الإ اعيمج امهيف ىبأي هنإف ئعمصألا امأو : يوغللا بّيطلا وبأ :لاق

 ام يأ ؟انهاه كفقوأ ام :ٌتلق ول :لوقي ورمع ابأ ٌتعمسو :لاق .فلأ ريغب
 .ًاباوص ناك ؟فوقولل كضّرع

 ركذ «نيتئامو ةرشع سمخ ةنس تامو ؛ةنس ةئام هّنس يف ديز وبأ ٌبراقو
 . ّينزاملا كلذ

 .ةربكو# ليصألا يفو .ةثنؤم نسلا )١(

 .«تيأرد (؟)

 بوبهو ءاوهلا ءافص دنع نمسي ءةييط تاوصأب نيتاسيلا يف درغي دارجلاك رئاط :جردعتلا (*)

 اهيف ضيبلا عضيو « نيللا بارتلا يف هراد لختي «بوئجلا بوبهو هترودك دنع لزهيو «ءلامشلا

 ١/ *7١(. يريمدلا ناويحلا ةايح) .تافآلل ضرعتي الث

 .ةكرحلا فيعض رئاط :زاوزولا (4)
 . ؟ًاليلا :خ (0)

 .2ال) : طاقسإب تخبون نبا ةخلسلت (0)



 هنإف .مهل ىلوم «شيرق ميت نم «ميتلا ىتثملا نب ٌرمعم وهو ةديبع وبأ امأو
 ءموقلا لمكأ ناكو ؛مهيولعل مهَعّمِجأو مهرابخأو برعلا مايأب ةثالثلا ٌملعأ ناك

 أرق اذإ ٌىطخبو ءهّرِسكُي ىتح هنزو ْمِقُي ملف تيبلا دشنأ امّبر ناك هنإف كلذ عمو
 .ًارظن نآرقلا

 نب ديزي ٌتعمس :لاق رشب نب ٌدوعسم ينثذح :لاق ىيحي نب دمحم انّريخأ
 ّنظي هنع هّشّتفي نم ناك الإ مولعلا نم ملع نع شتفي ةديبع وبأ ناك ام :لوقي ةرم

 .هب همايق نم ٌدوجأ ءيشب ٌموقي الو «هٌريغ ٌنحي ال هنأ

 :لاق ٌيرهوجلا زيزعلا دبع نب ذمحأ انّربخأ :لاق دمحم نب ٌرْفعج انّربْخُأو

 الو ِةيلهاج يف ناسّرَف ىقَتلأ ام :ةديبع وبأ لاق :لوقي . ةّبش نب رمُع ٍديز ابأ ُثعمس

 يف كلذ لرقأ انأو :ةّبش نب رمُع لاق .امهْيَّسراف ٌُتفرعو امهتفرع الإ مالسإ
 . ةصاخ مالسإلا

 . جراوخلا نم "”ةّيضابإلا بهذم ىلإ ليمي ةديبع وبأ ناكو
 .ًابتك اهيلاثم يف فلأ دقو «ٌبرعلا ٌضغبي ناكو

 ّيدزألا نسحلا نب دمحم انّربخأ :لاق هّيوُنباب نب دمحم نب ٌُرفعج انربخأ
 جراوخ نم يئّئظي ناك هنأل «ّيلإ ليمي ةديبع وبأ ناك :لاق متاح وبأ انثّذح :لاق

 . مهيلع ٌفّهلتيو ءمهّرعش ينذدِشنتسُي ناكو «ناتْسِجِس

 :لاق ديزي نب دمحم انريخأ :لاق دمحأ نب سوذدقلا دبع انربخأو
 هدجسم سلجم يف سلاج وهو ةديبع يبأ ىلع ثلخد : لاق ّئجرتلا انريخأ

 نم مهيفلاخم نأ نوري ؟يميمتلا ضابإ نب هللا دبع ىلإ نوبسني !جراوخلا نم ةعامج :ةيضابإلا )١(

 قرفلا) .مهنم جاوزلا نولحتسيو ؛مهتداهش نوزّوجيو «نينمؤم الو نيكرشم اوسيل ةمألا هذه
 4١ قرفلا نيب



 : لئاقلا نم :لاقو ّىلإ هّسأر عّقرف ءضرألا يف ُتكنَي هدح

 ””يِعاَرُت نل ِكََجِبو :عامطألا ّنم فيشاعو تاقش قوانين لوقأ
 يعاطُت مل كل يذلا ٍلجألا ىلع مريءاقبتلأس ول ِكْنِإَف

 ريمأل :ّتلق اله !كاف ُهّللا ضف لاق «“" ”يجراخلا ةءاجُقلا نب ّيرطق :تلقف
 هتركذ امف :لاق . يتم ٌتعمس ام ىلع متكاو سسلجا تت ا

 :لوقي ناميلس ّنِب هللا دبع ٌتثعمس :لاق يدادغبلا ميهاربإ نب , يلع انثدح

 ىلإ ةليسو باتك ٌُهلأسي ًةديبع يبأ ىلإ لجر ءاج ':لوقي يناتسجّسلا متاح ابأ ٌتعمس

 نإف «باتكلا يف ْنَحلَأو ءيّْنع هل ْبُنكا :متاح ابأ اي :يل لاقف ءكولملا ضعب
 .دودحم وحْنلا

 .ةئاملا براق دقو «ةرشع ىدحإ وأ «نيتئامو رْشَع ةنس ةديبع وبأ تامو

 )١( مامت يبأ ةسمامح )١1/  407كانه لوألا ثيبلا ةياورو ؛(يزيربتلا حرشب :

 !ىعارن نل ِكَسِيَر لاطيألانم ًاعاعش تراط دقو اهل لوقأ
 :جراوخلا ءامعز نم ًاميعز ناك .ةماعن وبأ هتينكو ؟يجراخلا نزام نب ةءاجفلا نب يرطق وه (؟)

 ناكو «ةفالخلاب هيلع ماسيو لتاقي ةنس نيرشع يقبو «1 ةنس ريبزلا نب بعصم نمز جرخ

 يبلكلا دربأ نب نايفس هيلإ هجوت نأ ىلإ هيلع رهظتسي وهو «شيج دعب ًاشيج هيلإ رّيسي جاجحلا
 ناكلخ- نبا) ./8 ةنس هلتقو هيلع رهظف ١/17(
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 ديعس وبأ يعمصألا

 عيا سل ا
 ناكو . ًاظفِح مهرّضحأو ءرعشلاب مهّمّلعأو «َةْعَّلل موقلا َنقت تأ ناك هنإف يلهابلا

 ىلوم رمحألا ٍِفّلَخ نم رعشلا دقن ٌمّلعت ناكو . هتلاعو نمكلا ىازددق:ةوبأ
 . نييرعشألا

 بع ذيع دع

 .زرحُم ابأو دمحم ابأ ىتكُيو «ناّيح نب فخ وهو

 ىسوم ىبأ نب ©0ةدزب يبأ ىلوم ٌفلَخ ناك :ّيعمصألا نع متاح وبأ لاقو

 ثناكو 0 سانلا ملعأ ناكو نيِيناغْرُف اناكو « هيَوبَأ قّتعأو هّقتعأ ءٌيرعشألا

 «هب ًاثبَع مهريغ ىلعو ًاريثك ًاعوضوم ًارعش سيقلا دبع ٍءارعش ىلع ْعِضوو ءارعاش

 . ةفوكلا لهأو ةرصبلا ٌلهأ هنع كلذ لخأف

 وحلا ذخأ فل ناك :لاق ديزي نب دمحم انّربخأ :لاق ىيحي نب دمحم انّوبْخأ
 ءارعشلاو رعشلاب َمّلَعَأ طق ّدحأ ري ملو «ورمَع يبأ نع ةغللا ذخأو رمح نب ىسيع نع

 لك ني سابلا ةلجلا ىلع لمعي ناكر «رغشلا لمش يل لاعلا ثريغت هييناكو+ هنم

 ىَبأف :هيف اوين رش كيب ىف ملكتي ذأ ناعأ لع اميلظع الام كولملا عب هل للم
 . هيف ديزأ نأ ىلإ جاتحأ ال ام اذه يف يل ىّضم دق : لاقو كلذ

 ؛ةيوارلا ُداَمح تام امل هّنودصقي اوناكو «مهّراعشأ ةفوكلا لهأ أرق هيلعو

 جرخ كَسَنو (ًاقن املف ءداّمح هِراقي مل ًاغلبم ٌغلبو «هنع ّذخألا َرثكأ دق ناك هنأل

 ةنس يفوت حيرش دعب ًايضاق ناك ؛يرعشألا نق نب هللا دبع ىسوم يبأ نب رماع ةدرب وبأ وه (1)
 ىلوم ناك هنأ ةاعولا ةيغبو ةاورلا هابنإ يفو ١( ناكلخ نبا) .كلذ ىف فالنخح ىلع ١

 .ةدرب يبأ نب لالبل
 .دبعت :أرقت (؟)
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 َتنأ :هل اولاقف «سانلا راعشأ يف اهلخدأ دق ىتلا َراعشألا مهفّرعف ةفوكلا لعأ ىلإ

 .مويلا ىلإ مهنيواود يف كلذ َيِقبف «ةعاسلا كنم ٌقّنوُأ تقولا كلذ يف انّدنع تنك

 ىف هلو ءاضيأ ةديبع ىبأ نع ذخأ دقو «ساون وبأ هب ٌصتخاو هنع ٌدْحَأ نممو
 ' 1 (١)ىئام فلك
 . كارم فلخ

 ٌيعمصألا ركذ ىلإ ُدوعنو

 نامثع وبأ انّربحأ :لاق «لهس نب يلع انّربخأ :لاق دمحم نب ُرفعج انّربحأ

 ةقلح ُترضحف «ٌدادغب ىلإ ٌثجرخ :لاق ُيزّوتلا انربخأ :لاق 299 «نادئانشألا
 ع و ا مب د ولا ىاَرغلا
 دقو «هدجسمو هّتيِبل 0 مزؤان :ٌتلق ؟ديز وبأ لعق ام : يل لاق يب سنأ املف ءاهضعبب

 مزالم : تلق ؟ةديبع وبأ لف ام .اهل مِهُظّمحأو ةغّللاب سانلا ُملعأ كاذ :لامف ّنَسَأ

 برعلا مايأب مهُملعأو موقلا , لمكأ هنإ امأ :لاقف . هّقلخ ءوس ىلع ءهدجسمو هِتيِبل

 مهُملعأ كاذ :لاق .هدجسمو هتيبل ٌمزالم :تلق ؟يعمصألا لَعف ام .اهبهاذمو

 ةدعسم نب ٌديعس ينعي ؟شفخألا لَعف ام .ًاظفح مهّرضحأو «ةغْلل مهُئقتأو ءرعشلاب

 ٌجرخ ناك نإ هنإ امأ :لاق . ّيّرلا ىلإ جورخلا ىلع ًامزاع هّتكرت ' ئفاعم : تلق

 .هعورفو هلوصأب ُملعلاو هلك ُرحْنلا هعم جرخ دقف

 ةجهل ٌقدصأ الو «ٌيعمصألا ّنِم ظفحي امل نقتأو اباوج ٌرضحأ ٌمانلا ري ملو

 وأ يظن هل ةغللا نم ًائيش الو نآرقلا نم ًائيش ْرَسْفي ال ناك ؛('هلأتلا ديدش ناكو ءهنم
 ملو اجه هيف ًارعش رّسفي ال ناكو اجرت ثيدحلا كاذكو نارقلا يف ناقتنا

 : ةنَصلا لهأ نم ؛ءيش لك يف ًاقودَص تاكو ( ٌةريسي ٌتيداحأ الإ ثيدحلا نم ؟”عفرَي

 ىدحإ هلر :نيتئامو ةرشع تس ةنس رفص يف يمع تام :نمحرلا دبع

 "نو نس ةناويد يف ساون يبأ يثارم رظناو ؛ةئامو نينامث دح يف يفوت ًافلخ نأ يطويسلا ركذ )١(

 نبا هنع لخأ ؛ةغللا ةمثأ نم ًايرفل ًايوحن ناك ؛ينادنانشألا نوراه نب ديعس نامثع وبأ وه (؟)
 570/1١(. ءايدألا مجحم) .784 ةنس يفوتو «ديرد

 .4جتحي  يدنع وه» :تخبون نبا (9)

 .كينتلا : هلأتلا (4)

 .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل هبسن اذإ «ثيدحلا ثدحملا مفر نم ؛ عفري 2(
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 ةعامجلل : ةبّلاو َةّبْرَلا : لوقنا :ّئعمصألل تلق :لاق ءمتاح يبأ نع انوربخأ

 «[115 :نارمع لآ] 74 ديبك َنيَبِر :نآرقلا يف نأل ءهيف ملكتي ملف . سانلا نم
 .نويعامج يأ

 .:لاق ّيدزألا "'”نسحلا نب دمحم انّربخأ :لاق ءدمحم نب ٌرفعج انربخُأ
 ؛ٌةقرس قدزرفلا رعش راشعأ ٌةعست :لوقي ّيعمصألا ٌتعمس :لاق متاح وبأ انّربخأ

 .ثيب ٌفصن الإ ًائيش قرس هُبْمِلَع ام «ةديصق ةئامثالث ُهلف ُريرَج امأو ءٌرباكي ناكو
 .هركذي نأ جّرحتو ءًءاجه وه :لاق ؟ره ام :ٌتلق

 اًمم اذه :نولوقيو بارعألا رداون نم سانلا طاقّسو ماوعل !! هيكحي ام امأف

 ام :لاقف .هيخأ نبا م نمحرلا دبع ىأر' الجر نأ :نوكحيو .ّيعمصألا هلعتفا

 ٌقلخ ام لطاب اذهف ؛بارعألا ىلع ٌبِذكي سمشلا يف ٌدعاق :لاقف ؟كّمع لعن
 بقيكو . هيف نيضناخلا طوقسو ؛هيلئاق لهج ةّرعم نِم هللاب ذ وعلو عيش هنم للا

 ال وهو هّمع بّذكي فيكو !ًائيش نكي مل هّمع الولو «نمحرلا دبع كلذ لوقي

 عمجأ اميف الإ يِتْفُي الو اومعز امك ّيعمصألا نركي ىئأو !هنع الإ ًاثيش يودي

 «تاغّللا ّمصفأ الإ ؟*”رَوِجُي الو «هنع هب نودرفتي اًمع فقيو «ُءاملعلا هيلع

 . !هاوس ام عفد يف جِليو

 :لاق يروباسُيَدنُجلا ليْهُّس نب يلع انّربخأ : لاق ديس را قط ان دحلا

 هل لاق هب سبأ املف ءيعمصألا ىلع ناسارُح نم لجر درو : لاق يدايزلا انّربخأ

 «لجرلا هلقتسا «تيبلا ٍةيواز يف ءيش ىلإ َراشأف ؟كّبتك َنيأ :هراد يف وهو ًاموي
 . ريِثكل ٌّقح نم هّنإو ءال :لاق !اَلإ سيل :هل لاقف

 نعطي ناك مهّلكف ءامهثواني امك هِنائوانيو هنافلاخي ةّديِبع وبأو ديز وبأ ناكو

 ىلع ًانعطمهّلقأ ديز وبأ تاكو ءدّيزتلاب هّركذي الو ؛ةياوزلا ٌليلق هنأب هْيَبِحاَص ىلع
 يعمصألا ناكو .نطّعلا ييضو لخبلاب ٌيعمصألا ىلع نعطي ةديبع وبأ ناكو .هريغ
 . كئاحلا نبا كاذ :لاق ةّديبع ابأ ركذ اذإ

 انيلع ىَلْمَأ :لاق متاح يبأ نع انوربخأ :لاق دمحم نب ُرفعج انربخأ

 .«ريثك) : طاقسإب تخبون را ١55 نارمع لآ ةروس ()

 ءة؟نيحلا» :لصألا يف (؟)
 . هتمجرتو هركذ يتأي ءبيرق نب هلل دبع نب نمَحَرْلا دبع همسأ (7)
 .ةزيجي؟ :خ (4)
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 : َيِلَذَهلا ''!َيِعْبَر نب فانم دبع َتيِب ةّديبع وبأ
 00 ٌةلاَمَجلا ُدّرطّتامك ءألَش ٍةَدئاَتُ يف ْمُموكلسأ اذإ ىّتح

 لوق هلثم 9 .ةديصق رخآ تيبلا اذهو .ربخ هل ئجي مل مالك اذه :لاقو

 ويك مم 0 أ
 د ةومْلا دب لك وأ سول هي تليف وأ ُلاَبجْلا دي تري ان اناءرف نأ ولو# :لجو زع هنلأ

 ١"[, :دعرلا] امس

 ربخلا امّْنِإ «كئاحلا نبا أطخأ :لاقف «كلذب هُئربخأف يعمصألا ىلإ تجف :لاق
 ةعاس ركفف «لوقي ام ٌبتكأ ٌتلعجف :لاق .ًالّش مهولش :لاق هنأك «ةًالَش» :هلوق يف
 : يندشنأ زجارلا ٌيِدوُجْلا ابأ نأل .لاق امك هتظأ ينإف ؛ٌربصا : يل لاق مث

 نر ل 0 را

 0 َيِرَرلارِهلًخْسِمرَجَرب

 0 ررِبلا ىَوَنك ٍتايوتسم

 .ربخ هل ئيجي مل مالك اذهن

 مهدحأ مهتي ال مث «ةسفانملا ةذش عم ؛'''مهنيب فاصنإلا اذه ىلإ زظناف

 . كلذ نع نودْعِبَي مهنأل ءدّيزتلاب هفرغَي الو «بذكلاب هبحاص

 ىيحي نب دمحم انّربخأ . ةبوجعأ كلذ يف ناك هنإف هؤاكذو هظفح ٌروضح امأف

 ءيعمصألا دنع انك :لاق ّيزّوتلا انئذح :لاق ليعامسإ نب مساقلا انّربخأ :لاق
 :رعاشلا لوق ىنعم ام :هل لاقف ءدسأ ينب نم ّيبارعأ هيلع فقوف

 ”1بججلاٌةنباوَنيثالثُمَأ ةرزؤن فاَطيلاالإَلامال

 .ءابلا نوكسو ءارلا رسكب ««عبر" :تخبرن نبا طخي )١(

 ؛ردصملا ىلع «الش» باصتناو ؛ةرامحلاو ةلاغبلاك لامجلا باحصأ :ةلامجلاو ؛عضوم :ةدئاتق (؟)

 :ماللا صيخلتو ؛رظتنملا «مهوكلسأ اذإ ىتح» :باوج هروهظب لصحي رمضم لعف ىلع لدو
 .4؟ /؟ نييلذهلا ناويد يف تيبلاو .الش مهولش عضرملا اذه مهوكلسأ اذإ ىتح

 .47/؟ نيبلذهلا ناويدو (ذوح  دوج) ناسللا يف تايبألاو ؟يذودلا» لاقيو (؟)

 .دتمملا :رفئحسملا (4)

 .ةينرب هتدحاو ؛رمتلا دوجأ نم وهو هرودم رفصأ رمتلا نم برض :ينربلا (0)

 .«مهنم» تخبون نبا طخب (1)

 فصو يف اهنأ بلعت نع يِوُرو ؛(فكع) ناسللا يف يهو 751/1١ ىضترملا يلامأ يف تايبألا 60)

 :امهيف تبلا اذه دعبو . كولعص

 للب نمهيلعتنيدعيالو هلذالذ يف زنلايقترياآل

 .ليوطلا صيمقلا لفاسأ :لذالذلاو . ضرألا نم بلحتي يذلا ءاملا :زنلاو
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 : رعشلا ّيقاب دشنُي د معلا عفدناف

 ٍلَبُئلاَعقاوم ىقْلَت بضل اهتئَّضتةف طل هثَرَصُع

 ٍلئتْمَل سوفا باهي ملذإ ةلكشأزةةانج ْنِمةبَجَرْؤَأ
 !مويلاك ٌةلْضُع ُثيأر ام :لاقو ئيبارعألا بجعف

 وهو «فاطجلا الإ ؛هل لام ال هنأ ّربخأف ًادئاص رعاشلا اذه فَّصَر امنإو
 :رعاشلا لاق «ٌفيسلا

 ©"7فلآ الو ٌدينس ال ىَوْلأ لام ىلع اسُئْوَدُع اع ْيَئْباي امكُتيأر
 ("”فرط يلوٌديدح هنم فرط هكل َءَرْدِمو فاطِعالإ يل لامالو

 : لبجلا ةنباو . ةلْبَن نوثالث اهيف ةنانك : نيثالث مأو ؛هُئيعت يأ ؟هَرزؤت3 : هلوقو

 .ءاملا : ةفطّتلاو . هأَجْلَم يأ 0ا1ةتّرِصعلا :هلوتو يلج ةردس نو تلوم وت

 :ةبجولاو .رطملا : لّبَسلاو . لبجلا يف ْقِش :لاقيو «لبجلا يف ةرقن : «قللاو

 عءارمحو ءاضيب قبّنلا نم ِنْيْنول لمحت ٌةردِس : ةلكشألاو . ةليللاو مويلا يف ةلكألا

 . ميظعلا رمألا :ةلّضْعلاو .اهسمتلي :اهْعِرُيو .اهترمث :اهتانّجو
 ّيعمصألا دنع انك :لاق ّيشايرلا انئثدح :لاق "”ئناَرهلا قْوَر وبأ انّربخأ

 لهأ ملاع ٌتنأ :لاق .معن :لاق ؟يعمصألا تنأ :لاقف ؛ُيبارعأ هيلع فقوف

 :لّوألا لوق ىنعم ام :لاق .نومُعَزي كلذك :لاق ؟برعلا مالكب رضحلا

 اًيناوحخلاٌلَمَّيال بارغلا ُميدن ةرمحخ ٌبراش ُكيدلا الإ كاذامو

 اًيئادر ٌتْدَدَر له «ٌبارهاي الأ :ِهِتوصب ىكان ٌحبصلا ٌلّمتسا املف

 اذ ناك لوألا نامّزلا يف كيذدلا ْنأ ٌمعزت تناك برعلا ْنِإ :يعمصألا لاّقف
 هب ٌريطي ال كيدلا حانجك حانج اذ ناك ٌبارغلا ْنأو ءّرجلا يف هب ٌريطي حانج

 ول :كيدلل ٌارغلا لاقف 0 ل ل

 نأ اومعزف ءعجري ملو َراطف ءهحانج هّراعأف ؛بارشب كّتينأل كحانج ين رع

 ديدشلا :ىولألاو .ًاضيأ (فطع) ناستلا يف يناثلاو ء١/48١1 ديرد نبا ةرهمج ين ناتيبلا )١(

  ىعدلا :ديتسلاو . ةمعوصخملا

 يذلا هفرط يلو اهب مكبرضأ يتلا هتبظ مكل :لوقي ؛فيسلا انه اه دارأ» :ديرد نبا لاق (؟)
 . ؟هب هكسمأ

 هركذ قور وبأو .ةعيبر يف قيتعلاو ؛كيتعلا نم نطب ءنازه ىلإ بوسنم ءاهلا رسكب ؛ينازهلا (*)
 .بتاكلا نارهم نب نوميم نع هوبأو وه ثدح :لاقو ءبابللا يف ريثألا نبا
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 :لاقو َيبارعألا كحضف .بارغلا نم هجانجل ًءاعدتسا رجفلا دنع ٌحبصي امنإ كيّدلا
 !ناطيش الإ ٌتنأ ام

 . !''”تلّصلا يبأ َنب َةّيمأل رعشلا اذهو

 ينئذح : لاق سابعلا نب دمحم انثذح :لاق ىيحي نب دمحم انّربخأ

 نأ ديز وبأ مَعَ :لاقف ٌلجر هءاجف ّيعمصألا دنع انك :لاق ءدسأ نب ليلخلا

 يعمصألا بضخف .ءامسلا نم طقس ام :ىَّدّسلاو ءضرألا يف ناك ام :ىدنلا
 : رعاشلا لوقب ْعنّصَي امف :لاقو

 ىَدْنلا طقس امَدعبو ٌرُدُهلادعب هّلُمَأ ىَسْخُي ّتيبلا ٌتيتأدقلو

 !"""ءامسلا ىلإ ضرألا نم طقس هارّفأ

 انثدح :لاق ؛ديزي نب دمحم انّربخأ :لاق ىيحي نب دمحم انّربخأ
 ُرمحألا ءءاج دقو ؛ةكمب ّيعمصألا ُتيأر :لاق "”لّذعملا نب دمصلا دبع
 نم ٌنونجم هنأك ٌُرمحألا هُبيِحُي لعجف ءبيرغلا نم ّلئاسم هيلع ىّقلأف '*”ئفوكلا
 . هتكرحو هلاؤس

 :(*”لقُم نبا لوقب ئعمصألا لْثمت لئاسملا ٍتمغقنا املف

 "ائيِبْعُت كيرجئ اذإٌنوكت دقو ٍنَسَر يؤ ريغ انيلإ يرجت كلام
 انيمرث فيك زظناف كومار نحنو اهُلِسِرُم تنأًاحادِق ٌتْيرَبدقو

 نع هلأسف ءبجُي ملف ٍناث نع هلأسف ءْبَجُي ملف ٍتيب نع ّيعمصألا هلأس مث
 : الْثمتم ُيعمصألا لاَقف :جّلْجلف ثلاث

 ا جشكلا تحت يهف تلضا ضيِنَأاهيف ٌةفضْم ٌجِلِجلُي

 اف شاهل ٌتبلط ول يدنعو 2 اهنع َسْمِشَبو اهئيبب تصصغ

 .ال الا ناويد يق ناتيبلا )١(
 .(ىدس) ناسللا يف تيبلاو ربخلا (1)
 ىور دقو ؛أشنملاو دلوملا يرصب ؛ ةيسابعلا ةلودلا ءارعش نم ؛ناليغ نب لذعملا نب دمصلا دبع وه (5)

 .(24/17-14؟ يناغألا يف هرابلأو هتمجرت رظناو) . ثيدحلا نم ليلقو رابخألاو ةغللا نم ريثك هنع
 .188/7 :ةاعولا ةيغب . يتاسكلا بحاص نسحلا نب يلع وه (5)

 .؟ا“١ :راعشألا ةرهمجو :77 هناويد يف هل ةديصق نم (6)
 . ءانعلا انفلكن يأ «ءائيلعتو , يازلاب ايزجت# :ناويدلا يف )3

 .(ضنأ  ناللا) «محللا داسف :ضينألاو .81 :هناويد ؛ريهزل ناتيبلا (0)
 .«ءاود اهل تدرأ ول كدنعو# :ناويدلا يف (4)
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 .نونجم الإ ةغللا يف كل ٌضّرَعَت ام :رمحألا لاقف

 : لاق ُىشايرلا انّربخأ :لاق دّربملا انأبنأ :لاق دمحأ نب سودقلا دبع انّربخأ
 :رعاشلا لوق ىنعم ام :تام ام دعب ٌئعمصألا لأسأ ينأك مونلا يف ُثيأر

 .كاذ نم دُب ال ديدج ىلب ىلإ وأ ءاهيلع يتأي ديدج موي ىلإ :يل لاقف

 0 ا ل ينال

 0 :اولاقف 6 تا نكات : لاق ئعمصألا انئّدح

 نييمدآلا "؟تاّمأ يف تدشلأ مل : !هللا ذاعم :تلقف .مئاهبلل تاّمألاو «نييمدآلل
 :اندشنأو يشايرلا لاق 0 : ديشرلا يل لاق ىتح «مئاهبلا تاهمأو

 ("ةابرلا تاهنأ ىتشم 0 مراَقَع ةلاتتعت رو: فوريعم لاو

 ءاطع وبأ ركُذ :لاق يشايرلا انّربخأ :لاق دّربملا انّربخأ :لاَم دمحم انّوبحأ

 وبأ ينربخأ نا لاقف «هرعش ىلع لجر نعطن «ئعمصألا دنع "”ُيدنسلا

 : يدنُسلا ءاطع وبأ لاق 2"”ةرييُه نب رمع نب ديزي نفد امل :لاق ؟*”يعارلا نب لدنج

 ©وومجلاهيمد يقاببٌكيلع | ٍطِباوًمويذجُجتملانْيَع نإ الأ

 دودو متأم يديأبٌبويُج "”!ثتحجّرُضو نونفادلا حار ٌةّيشع

 .'مئاهبلا تاهمأو نييمدآلا تاهمأ يف تدشنأ مث :تخبون نبا طخب )١(

 . يعوبريلا حافسلا ىلإ هبسنو ؛(ممأ) ناسللا يف تيبلا (؟)

 نسح رعشلا ديج ًارعاش ناكو ؛ةفوكلاب أشن ؛ةميزخل نب دسأ ىلوم ناكو ؛قوزرم همسا (9)
 ينب ةعيش نم ناكو ؟نيتلودلا كردأ ؛حصفي ال ًايمجعأ ناك هنأ الإ ؛ةضراعلا ديدش ؛ةهيدبلا

 ينابزرملاو 1747-747 ءارعشلا يف هرابخأو هتمجرت رظناو) .روصنملا مايأ بقع تام «ةيمأ

 .(16" - 507 يلآللاو ء4 - 8/١ يناغألاو ءى»

 .«يعارلا لدنج نبا ينربخأ» :تخيون نبا طخي (1)

 .177 ةنس طساوب لئقو :نيقارعلا ةيالو هل تعمج نم دحأو ؛ةيومألا ةلودلا داوق نم (6)

 .(581 ال4 /7 ناكلخ نبا يف ءرابخأو هتمجرت رظناو

 ؟714/5؟ ناكلخ نياو ٠١45/4 يربطلا خيراثو 1049-2757 ءارعشلاو رعشلا يف تايبألا (7)

 .(وزع ريغ نم) 7417 ؟740 /؟ ةسامحلاو ؛107 يلآللاو

 :ةسامحلاو ءارعشلا يف ()

 تقفقَش هو ثاحئانلا ماق ةّيشع
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 ُةوُفْودوفْولاَدعِب هب ماقأ اَمَلاطف ءانِفلا ّروجهم سمت ُنِإَف

 ا بي آل :اذهل لاققأ
 ْنِسحي ءاطع ٌتننظ ام هللاو :لجرلا لاقف .«فالخو ٌجاَجل يعمصألا يف ناكو

 !انثليح امف هتسحأ رعاش لك ٍرعش نم كملع دق هللا ناك اذإو ؛اذه

 انثذح :لاق يوحنلا ثايغ نب دمحأ انّربخأ :لاق دمحم نب ٌرفعج انّوبخأ

 لخدف «ديشرلا دثع تنك 3 ؛ثهمع نع ّىعمصألا ىخأ نبأ نمحرلا دبع

 هانعم ىلإ ينْقبي مل ًارعش ُتلمع دق ؛نينمؤملا ٌريمأ اي :لاقف «فنحألا نب ٌسابعلا
 :دشنأف ؛تاه :لاقف ءدسأ

 ياش سم اننييش 6 ممم سا نإ تحف اذإ
 ساب ٌعتةرْوَصَو هأزوؤًقاانماهزؤصف

 انيساحي الصف "زواق ارشيف انفه هيت وو
 5 واى ىذا 1 سا# : 1
 انتيسازر اسف كتحه يس سار ىرست ىتحاو ديول دإف

 يات ايوة عشان اهب . اسي دكنكو ةجتدبكسف

 :لاقف ءهيلإ قبس دق «ءنيئمؤملا ريمأ اي :تئقف ءديشرلا ىلإ رظنف :لاق

 : هتدشنأف ؟تاه

 اَعَم رادجلا يف انغمتجال يتّروصو ةلئمس ئوتهأ نم ةروسع نأ قل

 اًعمَتِجا الوًأموياقرتفاامنافلإ ًابَجَماتتيفلأاًنَشلمأت اذإ

 ام كبأر ٌقَحو «نينمؤملا َنيمأ اي هللاو : لاقف . ديشرلا هنع ٌضرعأف : لاق

 هًمرحي نأ ُتيشخ املف «تكاس ذيشرلاو لّصنتب لعجو «نيتيبلا نيذهب ٌثعمس

 «ةرئاجب هل ٌرمأف .ةعاسلا نيتيبلا تلمع انأ «نينمؤملا َريمأ اي هللاو قّدص :تلق

 )١( ةاورلا هابنإ يف ربخلا ١/ ٠0 7١4كء ةياورلا يف ةدايز عم .

 بتكلا راد ةعيطم (بئاوجلا) 4 هتاويد يف تايبألا (؟) ٠174 :ناويدلا يف هدعبو

 انساك ئؤنولا ئننانشست ' قرشتشت فقسيك ئيرودتو
 ) )6.«ثدز نإف :ناويدلا يف ١

 ) )4:ناويدلا ةياور
 سيات ميج ب ةةتدبمو كات اكو ايوا نكبل

٠. 
 م



 انّربخأ :لاق ٌيدزألا حبلا ناديعس احا :لاق دمحم نب رفعج انّربخأ

 دق ناك ١1 قب رع يحس ذل :سانلات ىوزأ ٌيعمصألا ناك :لاق متاح وبأ
 ٌرشع ْيْنثا يورت كنأ يرلاب نالف ينّربخأ :هل لاقف : هلأسي َناسارخُح يحاونب فاط

 : يل لاقف «ٌتبجعف .ةزوجرأ فلأ رشع ةعبرأ يورأ ءمعن :لاقف .ةزوجرأ فلأ
 !تيب فلأ رشع ةعبرأ ءاتيب تيب اهلعجا :ٌتلقف ؛راصق اهرثكأ

 0-0 يناَرهلا قوز وبأ هب ّيلإ ّبتك اميف ّيئايرلا ةياور نم امأو

 هل لاقف 00 فلأ َرشع ئَن :ثثا ظفحأ ؛لوقي يعمصألا ثعمس ؛لوقي ٌيشايرلا

 .ناتئاملاو ٌةئاملا اهنمو :لاقف ؛ناتيبلاو ُتيبلا اهنم : لجر

 تلق لاق ىنزاعلا نع ةارك وب اه الرخا :لاق دمحم نب رفعج انئّدح

 .انُمَّدَسو انّمه ناك هنإ :لاقف .دحأ هظفحي ال ام زجرلا نم ظفحتل كن : ّيعمصألل

 - صْرجلا انهاه ْمدَّسلاَو : ٌيوغللا لاق -

 وبأ انثدح :لاق ٌيدزألا نسحلا نب دمحم انثذح «دمحم نب رفعج انئثدح
 :هيف لاق ًاثيدح ىرَوُف «جاججحلا نب ةبعش دنع ُتنك :لاق يعمصألا نع متاح

 ريغ نيسلاب) ؟سْرَج» ٌتلقف «(ةمجعملا نيشلاب) ؛ةنجلا ريط ٌشْرج نوعُمسيف#»
 . ")م اذهب ملعأ هلإف ءهنع اهوذخ :لاق ينآر املف «ينُرُصِبتي ٌتفتلاف «(ةمجعم

 .توصلا : سزرَجلاو

 انثذح :لاق ليعامسإ نب ُمساقلا انربخأ :لاق ىيحي نب دمحم انّربخأ

 لين الج .زلإك عينرا] نب لعتلا ع فمي يدك لاك وكيت لا الد نب حي
  نذؤملل و ا «ةديبع وبأ هدنعو . يرلا نب لفتلا
 وبأ  لاقف ؛ْدَمُي مأ رصقلا ؟ كوالفتزت نسا تيه يأ 5 ؛”ةروذحم وبأ وهو

 :ةديبع وبأ هل لاقف ؛رَصَقُي لب :ًارضاح ناكو  *رمحألا لع لاقف ءَدمُي :ةديبع
 يبأ لوق لثم لاقف «كلذ نع هلأسف «ئعمصألا لخدو !بّدْيَذُم اي كيردُي امو

 )١( راحبلا بوكر ةمادتسا وأ رئازجلا ىلإ وأ رحبلا ىلإ بوسنم :ءاحلا نوكسو ءابلا حتفب «ينارحب .

 بابللا .

 11/1١. ريثألا نبال ةياهتلا يف ربخلا (؟)

 «ديشرلا تام نأ ىلإ ةكماربلا ةبكن دعب ةرازولا ديشرلل يلو ؟سنوي نب عيبرلا نب لضفلا وه (؟)

 لضفلا رتتسا هيخحأب نومأملا رفظ املق نومأملا ةمواقم ىلع لمعو ؛هترازو يف هرقأف نيمألا فلختساو

 .(117 /1 ناكلخ نبا) 5١8. ةنئس سوطب يفوتو ءهتايح ةيقب هلمهأو نومأملا هنع افع مث ءانامز

 .(ناسللا) . حمج ينب دحأ ءريعم نب سوأ وهو ؟ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نذؤم :ةروذحم وبأ (5)
 ١68/5. ةاعولا ةيغب يف هركذ «يئاسكلا بحاص ءرمحألاب فورعملا يفوكلا نسحلا نب يلع وه (©)
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 ال كنإف ءثكسا : عيبرلا نب لضفلا هل لاقف ؛رَصَقُي لب :رمحألا لاقف ؛ةديبع

 !ًافالخ نيذه عامجإ عم نكت
 ثيح ةناعلاو َةْرُسْلا نيب ام ةقيقرلا ةدلجلا : ٌءاطْيَرُمْلاو :ّيوغللا ٌبّيطلا وبأ لاق

 ةقيقر ٌةدلج :ءاطيَرُملا :لوقي مهّضعبو «'"'”نيغفُرلا ىلإ يضفُثو ءرغشلا '”طومت
 .ذملاب الإ نييرصبلا انئاملع نع هملعن الو «ةتنوم يهو «عضوملا اذه لخاد نم

 .ةروصقم هاطيَّرُملا اهنأ ٌرمحألا ركذ دقو

 ُملكَتُي ال ملك يهو :لاق ءرضقّتو َدَمُت ًءاَطيَرُملا :ّينابيشلا ورمع وبأ لاقو
 .اهتَرْوَس :ساكلا اًيَمْحو .ايرثلا لثم برعلا مالك يف ٌرئاظن اهلو ؛ريغصتلاب الإ اهب
 يف ليخلا رخآ ءيجي يذلا وهو «ليخلا نم تْيكّسلاو . عالضألا نم ُءاريَّصُقلاَو
 ؛تاواطْنَرُملا اهَعّمَّجو ناواطْيَرملا اهاتث ءاطْيَرُملا َذَم ْنَمَف .””تْيَمُكلاو .ناهزلا

 .تايطْيَرُملا اهَعّمِجو نْيطْيَرُملا اهاثث اهّرصق نمو
 .ةدودمم «ةناعلا ابناج : ءاطيَرملا :ءارفلا لاقو

 ناذللا «ةفشلا ابناج :ناواطيَّرُملا :لاقف ءاطْيَرُملا نع لْئُس ٌيزّوتلا نأ انْغلبو

 َرَكَذ نيذللا نيعضوملا مسا امنإو :«هريغ نع كلذب ْعَمسُي ملو .قيّرلا امهيف عمتجي
 ظ . ؟”ناغامصلا

 انثذح :لاق ّيربربلا ىسوم نب دمحم ينئذح :لاق ىيحي نب دمحم انّربخأ
 ةيراقع هيدي 6-9 موي يبأ دنع ٌُتنك :لاق ّيلصوملا ميهاربإ نب قاحسإ نب دامح

 :فنحألا نبا رعشب ىّنْغت

 نويل تورتلا نق كاوذعا .انهنتاوسع نا[ تيشيعايا

 اًبيِغت ىتح سمشلا ىلعلاطل ٍةقاطاذسمشلابٌثنكولف
 ٌيدج كلذكو ؛هئارظن ىلع فنحألا ّنِب سابعلا لضفي يبأ ناكو :لاق

 ٌةفورعم ايندلا ُبئاجع َىَنُب اي :لاقف ؛هرعش يف ةانغلا ارثكأ كلذلف ؛ميهاربإ
 ىيحي ْنب رفعج دنع انعمتجا «سانلا هفرعي ال امم وهو « ئعمصألا اهئمو ءةدودعم

 .؛ىضفيو رعشلا طرمي ثيحال تخبون نبا طخب )١(

 . نيذخفلا لوصأ :ناغفرلا (9)

 .لبإلاو ليخلا يف نوكي ةرمحلاو داوسلا نيب نول :ةتمكلا ()

 , مفلا ابناج :ناغامصلا (4)

 :ناويدلا ةياورو 20١ بتكلا راد ةعبطم (بئاوجلا) ١" ناويد (4)

 انيوريشلا لييصتلا تمرد اودع كارت نأ ةيدسصح ىقننف
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 انأ ٌتلقف ؛ءانغل امإو ٍداشنإل امإ فنحألا نبال نيتيبلا نيذه ُبكذ ىرجف ءأموي

 رظنف ؛حيلم ىنعم هنإف ؛عرفلا اذه لصأ فرعي ديعس ابأ نأ كشأ تسل : ثباملاك

 هلّوأ :لاقف ؟سابعلا لْيق ُلّوُأ اذهِلأ : رفعج هل لاقف ؛ينبجُي مَلو ٍتْغمت ٌرظن ّىلإ

 : ةغبانلا لوق يدنع

 ("دغ يفةّبحألاٌقيرفت ناك نإ ٍهبًالمأالودغبًابخرمال

 نب دمحم نب ميهاربإ نب ليعامسإ نب برقعي قاحسإ وبأ هب ىتأ ْنُم ٌرْخآو
 مث ءانّرلا ٌجوُرَف ٍبَقَل ىتح هتثئادح يف ًاكتهتم ناكو "”َيِمِيّنلا هللا ديبع نب ةحلط

 :هل دشنأف : ؟لاق اذامف : رفعج هل لاقف  بانأو كَسَن

 سخئوذٌمويلا يمجنتو دعس اهُعِلاط ءسمأ يموجن ثَّمجُن

 !سبح اذٌمويلا ناكو ءأدبأ انلسمأَدَميُبَرَتيلايه

 !سمألاو مويلا نيب ناقش اذ قّرُفهانشنَعَم حج كاذمهه

 نسمجسلا ةينيح رح اضوتختا ٌىوهميمعن يف يِنارتاسْيَب

 يسفت نم يلعزهأهيف ينقراففهلءاسّملالجع

 يل لاقف ؛«يعمصألا جرخ و ءرائيد فلأب ٌرَفعَج هل رمأف :لاق

 لغم نأ تئدظأ اىّرِج نمل مانملا يِنُأ .«.قاحبإ اي :رفعج

 ءرانيد فلأب هلصوف «كلذب ديشرلا ثّدح مث !ايندلا يف نوكي يعمصألا

 نكي مل هنأل «ةغللا نم ًائيش ليلخلا نع هابحاص الو ُيعمصألا ِكحَي ملو

 .هنم ّْنَسَأ ليلخلا ناكو ؟ٍتاياكح هنع ىكح دق ّىعمصألا ّنكلو ءمهلثم اهيف

 :لاق ةمالس نب زيزعلا دبع هب انثذح ام ليلخلا نع ّئعمصألا ىكح اًممف
 ليلخلا ُتثعمس :لاق يعمصألا نع يبأ انئذح ؛لاق نقابرلا نب دمحم انّويخأ

 .هّريغ سلاجف كيملعم أطخ فرعت نأ ٌتدرأ اذإ :لوقي

 نب ٌبنعق انثّذح :لاق ديزي نب دمحم انّربخأ :لاق ىيحي نب دمحم انّوبخأو

 ناكو  مونلا يف ؤلؤللا نع دمحأ نب ليلخلا ٌتلأس :لاق ّيىعمصألا نع رّوحم

 .؟يدهملا حدمو دادغي مدقت *لاقو 64غ مجعملا يف نايزرملا هركذ يي

 . ؟ىرت مانملا يف «قاحسإ ايد :ح ةيفإ



 نب دمحم نع ''”ناسح نب ٌماشه ينئثذح :لاقف  ايؤرلن تير ْنَم ِرّبعَأ نم ٌليلخلا
 .نآرقلا ؤلؤللا نأ ''”نيريس

 نع ُينزاملا انثدح :لاق ديزي نب دمحم انئدح :لاق ىيحي نب دمحم انّوبخأو

 مهردو رانيد ىلع ريغصتلا َباتك ٌتعضو :دمحأ نب ليلخلا لاق :لاق ئعمصألا

 .1لْيَعُفو لجْيَعُمَو ليعيغُف عفا «سيِلُفو مهيَرُدو ريئْيَتَد :تلقف ءسلفر

 انثذح :لاق ّيجّروُسلا متاح نب دمحأ انئدح :لاق ىيحي نب دمحم انربخأو

 :لاقف ةنتفلا ٌنامثع ركذ :لاق دمحأ نب انثذح :لاق "”ىضاقلا قاحسإ نب ليعامسإ

 امهدحأ خطلتف رهنب اًرَم نيلجر نأ كلذ لّئمو .اهاصقأ ىلإ هْيبَّذَج اهاندأب قّلعت ْنَم
 يأ ىلع : خطلتملا لاقف ءُرْخآ ٌرهن امهل ضّرعف ازاج مث ءرخآلا ّملسو هنم ءيشب

 .اجنف «ىنّيجني نأ هللا لعل :رخآلا لاقو .هيف َسُمُعْناف !ىقبأ ءىش

 درت ُكارأ ال :اضف نبال تلق :لاق دمحأ نب ليلخلا انئثذح :لاق ئعمصألا نع ىلع
 ءاجر يبأ رْضَق اهب قلعتف «ريطت تم ًةدارج نإ : كل ليق ول ىتح ةرابعلا نم ًائيش

 . هترابع يدنع ُتناكل كاذ ناك ول :لاق !اهترّبعل

 ٌُتعمس :لاق ٌيعمصألا انثّدح :لاق ؟”ءانيعلا وبأ انّريخُأ :لاق دمحم انّربخأو

 وهو ةبلاهملا نم فرصنا دقو «بعلن ٌنايبص نحنو ٌقدزرفلا انب رم :لوقي ليلخلا

 :لاقو فقوف هيلإ رظنن انلعجف ءًاريصق هجولا يبق ناكو ؛هتلغب ىلع

 تاضقلا ذم ىلإ سويتلاة ظنا ةزسسم نكعاي كيلإ اورظنت

 .حيلم هنأل ٍدرقلا ىلإ ُرظنُي امك «ٌحيلم كنأل كيلإ انرظن :ائضعب هل لاقف

 .فرصنار هتلغب هجو برضف

 نسحلا نع ةاورلا دحأو ظافحلا رابك نم «يرصبلا يدزألا ناسح نب ماشه هللا دبع وبأ وه )١(

 ١54/١(. ظافحلا ةركذت) ١47. ةنس يفرت .يرصبلا

 يفرث ؟؛ايؤرلا ريبعتب رهتشا ؛ًاعروو ًاقودص ةقث ناك !يراصنألا نيريس نب دمحم ركب وبأ وه (؟)
 .(467 ١/ ناكلخ نبا) 4١١١ ةنس

 ملعأ ىه :دريملا لاق ؛ةيبرعلا يف ًامامإ ناك ؛ يكلاملا هيقفلا يرصبلا قاحسإ نب ليعامسإ وه (7)

 ,(19لا/ل/١؟ بهذلا تارذش) .587 ةنس يفرت . ينم فيرصتلاب

 ةديبع يبأ نم عمسو ءةرصبلاب أشن ؛انيعلا يبأب فورعملا ؛دالخ نب مساقلا نب دمحم وه (4)

 ةنس يفرت .ًاباوج مهرضحأو ؛ًاناسل مهحصفأو سانلا ظفحأ نم ناكو ؛ديز يبأو يعمصألاو
 .(ةه05١ ١/ ناكلخ نبا) .؟8
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 نأ بحي مل هنكلو .يبص وهو اذه هل لاق ليلخلا :ءانيعلا وبأ لاق

 . هسفن نع هيكحي
 "”قديزيلا دمحم نب هللا ُديِبع انثّدح : لاق ينادتملا دمع نب ىلع اندجو

 نب ليلخلا ينثذح :لاق نعمصالا نع ننتصألا يأ نبا نمحرلا دبع انثذح :لاق
 1 يبت يكرأ هللا كرابت :لاقف ؟ّتن :أ ٌنمؤمأ : يبارعأل تلق :لاق دمحأ

 انثدح :لاق ىسوم نب دمحم انّربخأ :لاق ىيحي نب دمحم انّربخأو
 : تييلا اذه نع ليلخلا ٌتلأس :لاق يعمصألا انثدح :لاق هللا دبع نب نمحرلا دبع

 "'”سمأهئاضق لضفب ىّضمو هبءغيجيامُملهعأٌمويلا
 نكمت نكمتي مل هنأل ؛ماطقو ٍماَذَحك ّينبم وه :لاقف ؟«سمأ» ٌضّفخ َمِل

 . ءامسألا

 ينثذح :لاق ىيحي نب دمحأ انثذح :لاق دمحأ نب سودقلا دبع انثدحو

 نع ًايبارعأ َلأسي ًايبارعأ ُتيأر :لاق «ليلخلا نع ءئعمصألا نع :«ًةعامج
 : ليلخلا لاق ءىّصئلبلا :لاق ؟هُعمِجَت فيكف :لاق ؟رئاط :لاقف ؟روه ام صرصلتلا
 :لاقف لجر ّرْعلَأ ولف

 "!ىَصْنْلَبلا عبتي صوُصّلَبلا امف

 .ازغل ناك

 نع ُينزاملا ينثذح :دّوبملا طخب ٌتأرق :لاق دمحم نب ٌرْفعج انثذح

 :ثدحم ٍتيبب ضورغعلا يف تئج نأ ىلع كلَمَح ام : ليلخلل تلق :لاق ّيعمصألا

 ناتو سين يونس 1 ا يويف اب ةنج خا امتنا تبت

 )١( يعمصألا يخأ نبإ نع يوُر نميف يلعفقلا هركذ ؛يديزيلا ىيحي نب هللا ديبع مساقلا وبأ وه .

 /؟ ةأورلا ءابنإ) .585 ةنس يفوت 187(.

 /؟ ناويحلا يف ظحاجلا اهبسنو .عابنز نب حور ىلإ ١" :؟١ ليذلا يف يلاقلا اهبسن تايبأ نم (7)
 :هيف اهتياورو ؛نارجن فقسأ يلإ 84
 يِيسمتال ٌتيح نماهًمولطو سمشلا فزصت َءاقفبلاعنم

 سْرولاك ءرقصاهئورغو ةيفاص ءاضيباهُئولطو

 سبأ ةتايضق للصف شنو هم يستاهل غأ موسنلا

 :(صلب) ناسللا ةياور ()

 ىَصْنْلَبلا عبُتي صوصّلَبلاك
 - رتبألا برضلاو .(نلعاف) ةفوذحملا ضورعلا ىلع ًادهاش ليلخلا هدروأ ؛ديدملا رحب نم تيبلا (4)
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 يل نِزَنا ول :لاقف «نزولا اذه ىلع ميدقلا رعشلا نم ًاتايبأ ''”كيطعأ تنك انأ

 . كُتْحَرَأل ةراجحلاب
 ءانيعلا وبأ انثذح :لاق فّلخ نب دمحم انثدح :لاق ىيحي نب دمحم انّربحأ

 :لوقي هّئعمس لاقف  دْعَرَت ًاّنغ الجر ٌركذو  ٌليلخلا ٌتعمس :لاق ىعمصألا نع
 :هلاداق نر. ةلفلو ؟يرأ امه: تتحأ لا

 نع ٌمئاط انثذح :لاق ّيربربلا انثدح :لاق ىيحي نب دمحم انّربخأو

 ىرأ :لاقف ؟هارت فيك :هل ليقف «ةفيذح يبأل ٍهقف يف ليلخلا ٌرظن :لاق ؛ئعمصألا

 .لْزَه قيرطو ِلْزَه يف ُنحنو ءذِج ٌنيرطو اَذج
 :لاق ئعمصألا انئذح :لاق مساقلا نب دمحم انثذح :لاق دمحم انّربخأو

 :ٌةدعابتم ٌبراقأو «ةنيابتم ٌءابشأو «ةرواجتم ٌدادضأ ايندلا :لوقي ليلخلا ٌتعمس

 . ةبراقتم ُدعايأو

 : هسفنل ريلخل . ١ يندشنأ

 يريصقت ُكرُرْضَيالو ءيملع َكْغْفتَي يلُْمَع يف ْتْرْضَت نإو يِمْلِعِب ْلَمْغا
 ةفلاخملا فجاصملا ّوحم ىّلوتي يعمصألا يبأ دج عمصأ نب يلع ناكو

 :هلوقب رعاشلا ىنع هايإو ءجاججحلا لبق نم نامثع فحصمل

 اًممِصُأُنبانئلجابلا احم ٌباتك هنأكًارفق رادلاٌموسراالإو

 مارك ناسللا يف ًاضيأ وهو ؛.١4١ ينيمامدلل ةيجرزخلا حرش رظناو .نيعلا ناكسإب ء(نلعف)

 ,(عطن

 .«كتيطعأ) :تخبو نبا طخب )١(
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 هيوبيس

 هباتك فلأو ؛ليلخلا دعي وحتلاب سانلا ٌملعأ وهو «ربْنَق نب ورمّع وهو .هيوبيس

 ايأ ىنكُي ناكو ؟؛ليلخلا ٍظفلو هظفلب هباوبأ دّقَعو ءوحنلا نآرق سانلا هاّمس يذلا

 .رشب وبأ اهّتَبنأو .نامثع وبأ لاقيو «"')نيَسُحلا ابأو رشب

 ينب يلاوم نم وهو ءربنق نب نامثع نب ورمَع وه :متاح وبأ لاقو
 ."'”سراف ةبصق زاريشب هُربقو «سراف لهأ نم «بعك نب ثراحلا

 )١( ؟نسحلا» :تخبون نبا طخب .

 ءابدألا مجعم) 2151 ةئس هيوبيس يفوت (؟) 17/ ١1١9(.
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 ةملس نب داّمح

 «ميمت ينب ىلوم ءرانيد نب ةملس نب ُداَّمح دمحأ نب ليلخلا نع ًاضيأ دخأو
 .20هُلبق رمع نب ىسيع نع ذخأ دق ناك هنأ ىلع

 نب ليعامسإ انثذح :لاق ديزي نب دمحم انّربخأ :لاق ىيحي نب دمحم انّربخأ

 نب ُداّمح هُئيِجُيف ييدْنَّلُجلا ينب دجسم يف ٌسلجي ليلخلا ناك :لاق قاحسإ
 نب دامح ناكف .ةملس نب داّمحو ك7 دابع نب دابعو "مزاح نب ريرجو لي

 .هّدعب نوسلجي الف ؛لبطلاب ٌبِرَض دق :موقلا لاق مايقلل هّلعن ذخأ اذإ ديز

 .(4؟ 1٠ ءابلألا ةهرن رظناو) ١١74 ةنس ةملس نب داّمح يفوت )١(

 امهريغو ةلدهب نب مصاع نيريس نباو سنأ نع ىور ؛يدزألا مهرد نب ديز نب دامح وه )غ0

 078 يجرزخلا ةصالخ) .1917 ةلس يفوت .هريغ يروثلا هنع ىودرو

 نبا هنع ىورو «نيريس نباو نسحلا نع ىور «يرصبلا رضنلا وبأ يدزألا مزاح نب ريرج وه (؟)
 .(87 يجرزخلا ةصالخ) 17١. ةنس يفوت .نوع

 ةصالخ) ١18١. ةئس يفوت .يكتعلا ةرفص يبأ نب بلهملا نب بيبح نب دابع نب دابع وه (4)
 .(158 يجرزخلا
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 ليمش نب رضنلا
 لهأ نم وهو ءينزاملا ليمش نب ٌرضنلا ّوحنلاو ةغللا ًاضيأ ليلخلا نع ذخأو

 مايأب ةفرعمو ِهَقِفو ٍثيدحو وحنو رعشو بيرغ ٌبحاص ٌتْبَن ٌةَقِث وهو ءوُرَم
 ةنس ناسارخب تامو ءوْرَم ىلإ لقتناف «ةرصبلا لهأ نم ناك هنأ اومعزو .سانلا

 . نيتئامو ثالث
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 يديزيلا دمحم وبأ

 :ةءارقلاو ٌةيبرعلا ورمع يبأ نع ًاضيأ هلبق ذخأ دقو .'0يديزيلا دمحم وبأو

 . ةقث وهو

 دره

 روصنم نب ديزي دالوأ بدأ هنأل يديزيلا هل ليق ؛«كرابملا نب ىيحي يديزيلا دمحم وبأ وه 00

 5١-54(. يدييزلا تاقيط) .١5؟ ةنس يفوت . يريمحلا



 ,ىسودسلا جرؤملا

 يمضهجلا رصن نب ئلعو

 . ةثامو نيعستو سمخ ةئس ٌتامو ديف ابأ

 يام

 .(511/؟ ةاعولا ةيغب) .181 ةنس يفوت هنأ يطويسلا ركذ )١(



 برطق
 رينتسملا نب دمحم هريغ نود هب صتخا نّمم بيبح نب سنوي نع ذخأو

 .؟'7بيرغلاو رداونلا ٌَريِثك ءةفّلل أظفاح ناكو «برطق

 .(71417 ١/ ةاعولا ةيفب) 5١7. ةنس رينئسملا نب دمحم يفوت ()
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 مالس نب دمحم

 َيحَمُجلا مالس نب دمحم هللا دبع وبأ رمحألا فلخ نعو ًأضيأ هنع ّذخأو

 .يشايرلاو ؛متاح وبأ هنع ىور «ليلج ٌةقث وهو :؛ءارعشلا تاقبط» باتك بحاص
 , سانلا ٌرباكأو ءّيدايزلاو «ينزاملاو

 بابحلا نب لضفلا ةفيلخ وبأ انّريخأ :لاق حلاص يبأ نب ٌنيسحلا انربخأ

 يشايرلا ناك :لاق  مالس نب دمحم هللا دبع يبأ تخأ نبا ناكو  يحمجلا

 ًاءزج هنم هيلإ ٌجِرْخَأ ٌتنكف «تاقبطلا يف هّباتك هنم ٌُريعتسي هللا دبع يبأ ىلإ فلتخي

 .؟'”هنم هّعمسل نيموي شاع ول :لاقف كلذ يف ئشايرلل ليقف ءأءزج

 )١( /؟ ةاورلا هابنإ) .571 ةنس مالس نبا يفوت ١48(.
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 شفخألا نسحلا وبأ

 ةدعسم نب ٌديعس نسحلا وبأ مهنم عرب ءةعامج هيوبيس نع ّرحنلا ذمأو

 يبأ نع انُخياشم هب انّربخأ اميف «ٌعلجأ ناكو ْخْلَب لهأ نم ّيعشاجملا شفخألا

 .'اهتْهَش قبطنت ال يذلا :علجألاو .متاح

 :لاق ديزي نب دمحم انئثذح :لاق ىيحي نب دمحم انّربخأ :لدعلاب لوقي ناكو

 ناكو ؛لّدَجلاب مهقذحأو «مالكلاب سانلا ملعأ شفخألا ناك :لاق ئنزاملا انّربخأ

 .هيهذم ىلعو ''”رْمِش يبأ ٌمالغ

 انّربخأ :لاق دمحأ نب سودقلا دبع انّربخأ ؛هيوبيس نم نسأ شفخألا ناكو

 يذلا وهو «ليلخلا نع ٌذخأي مل نكلو .هيوبيس نم ٌنسأ شفخألا ناك :لاق ُدّربملا
 .نيتفوكلاو نيّيرصبلا دنع وحنلا يف ْمَظعم وهو ءهنّيبو هَحَرَّشو هيوبيس باتك ىلع ملكت

 نع ءارفلا نع ةملس نع ٌبلعُت انّريخأ :لاق دحاولا دبع نب دمحم انّوبحأ

 ىلع مههّبن «شفخألا نم َملعأ  نييرصبلا ينعي  موقلا يف نكي مل :لاق يئاسكلا
 . مهكّرتو باتكلا "”ٍراوُع

 . هيوبيس باتك ينعي

 . ةئسحّبسم ٌبتك اهيف هلو ؛ًاضيأ ةغّللا يف ًاصقان شفخألا نكي ملو

 نع انوربخأ :لاق دمحم نب ُدفعج انربخأ . يريمُتلا كلام ىبأ نع ذخأ ناكو
 : تْأّصلا يبأ نب ةيمأ لوق نع كلام ابأ ٌتلأس : شفخألا لاق :لاق ئينزاملا نع هرّبملا

 اةةهومذلا 0 ه9 ةامافمرن رجف لك يفانئَركمالس

 .ظءاتفشا' :تخبون نبا طخب )١(

 مث رسكلاب سورعلا جات بحاصو بابللا يف ريثألا نباو باسنألا يف يناعمسلا هطبض « شبك بأ :(5)
 19٠ 15١. قرفلا نيب قرفلا باتك يف ةطوسبم هؤارآو «ةتجرملا ةيردقلا ةمئأ دحأ وهو ؛نركسلا

 .بوثلا يف بيعلا هلصأو ؛ةغللا يف امهالكو «نيعلا حتفب ؛راوع" :تخبون نبا طخب (؟)
 وهو كتنعت ام : لصألا يفو .بويعلا :مومذلاو ؛(ممذ ؛ثنغ) ناسللاو 04 هناويد يف تيبلا (4)

 .تسقل اذإ ًائتغ هسفن تكغو (ثلغ) ناسللا نم هبارص فيرحت
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 . '37كب قلعتت ام :لاقف ؟؟كّتَتمتا ام :تلقف
 هباتك نم ًائيش عضو اذإ هيوبيس ناك :لاق شفخألا ينئّدح :شايرلا لاق
 (؟) 2 هاك ل 1 ا 0 : نب

 .'' هنم ُملعأ مويلا انأو .ينم َملعأ ناكو «ءهنم هب ُملعأ ينأ ىري وهو ىلع هّضرع

 )١( كيلإ بستنت الو كب قزلت ام يأ :ناسللا يف .
 ةاورلا ءابنإ) 178 ةنس شفخألا يفوت (؟) 41/1( 
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 يبلكلا نبا

 نيذلا ءالؤه نع صقني ناكو «بسنلاب سانلا َملعأ ناك هنإف ّيبلكلا نبا امآو

 نب بئاسلا نب دمحم نب ماشه وهو .مهنم ّمدقأ ناكو ءوحنلاو ةغللا يف انركذ

 .هيف ْرْمَع ىلع ةياورلا ريثك وهو ءرشب
 تلق :لاق ّيدزألا نسحلا نب دمحم انّربخأ : لاق دمحم نب ْرَْفعَج انّربخأ

 ٌيْمُس ميف :ُتلق .فلألاب الإ لاقي ال :لاق .هَدَمَْغأو هُفيس َدَمَغ :لوقت : متاح يبأل

 :ٌتلق .اهؤام رثك اذإ ٌةّيكرلا ٍتدّمْع :مهلوق نم :لاق ؟ةليبقلا هذه وبأ ''”ادماغ
 ام دّمْعَتو هتريشع نم موق نيب َحّلصأ هنإ :بَسّنلا باتك يف لوقي يبلكلا َنبا نإ

 :لاقو .هءاطغوةركش يأ ءمهتيب ناك

 '”دماغ يروضخلا ُلْيَقلا ينامسأف يتريشعت نيب ناك ارش ُثدمعَت

 .بيرغلا فرعي ال هنأ يأ ءٌملعأ يبلكلا نبا :لاقف

 هئركذف .«دومغم فيسلا»و .هرجع «أتيب ْئشايرلا انذشنأو :ّيدزألا لاق
 دقو «عونصم رعشلا اذه :لاقف ؛تيبلا اذه ئعمصألا ُثدشتنأ :لاقف متاح ىبأل
 . هعئناص ُتيأر

 ءاملعلا نم امهُريغو ةديبع وبأو ديز وبأ امأو :ّيوغللا تالا نأ لاف
 .يعمصألا لوق لّوألاو . ناتحيصف ناتغل هتدّمغأو فيسلا ُتدّمْغ : اولاق مهنإف

 ٌفيسلا ُتدَمْع نم ؛ يبلكلا نبا معز امك نوكي نأ نكميف "دماغ: قاقتشا امأف

 فتدّمغو هثدمغأو هّتدمُغ «هايإ هتيشغأو ءيشب هّترتسو هّتيطغ ءيش لكر «هريغو

 : جاجعلا لاق

 0 ارزخ ءاديعغألا دتشتت

 :رعاشلا لاق ؛نميلا نم يح :دماغ )١(

 داما اننيموست اخ انهت“ ”>انهيات نيله اهتا ليعالا
 .ءاحلا مضب تخبون نبا اهطبضو «نميلا يف ةليبق روضحلاو .(دمغ) ناسللا يف تيبلا ()

 .هب ىمرُي رجحلا : سدرملاو «(سدر) ناسللا يف ًاضيأ وهو «ةزاوجألا دمعي# :هتياورو 7 هناويد (؟)
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 ّنوكي نأ نكميو .ةمحرب ٌكنم انْدَمْعَت مهللا :مهّلوق هنمو ؛هايإ مهيشَمُت يأ
 ٌةّبكرلا تدمع :لاقيو ءاهؤام رثك اذإ ؛ةيكرلا تَدَمَغ :مهلوق نم «لعاف» ًادماغ
 هيلع يذلا ُنِجآلا وهو ٌدماغ ٌءام :مهلوق نم َنركي نأ نكميو ءاهؤام ّقفدتا اذإ

 :رعاشلا لاق ءرغَبلاو نْمّدلا نم 7'2ةياوُدلاك
 9ُرِيَوٌدماغ هئاتِعياًطَقلاه يلع همامج ُنول ٍسْرَّولا ٍنْولَك ءامو

 لاق «ةملظلا ٌةديدش ةملظم تناك اذإ ٌةدماغ ٌةليل :مهلوق نم َنوكي نأ ٌنكميو
 : رجارلا

 طوس لاجرلا َنارمسخ كرتي  ادولججلارِصعَيكيَكَعموي
 ادوقرُملاو ّمِجّنلا يِشْغتًءدوِس ادوفغةدذماغةليلرو

 هل تضم اذإ كلذو ءادومُع ُدِمْعي طْقرُعلا ّدمغ :مهلرق نم نوكي نأ ٌنكميو
 ءاقرو هتلصخ رفوتستو هلوصأ تحت ُءاملا يرجّيو َرْطمُي نأ دعب هليل نورشعو ناتتثا

 .كْؤُش هيف ٌدوع هئلصخو .اهّكوش ىرُي ال ىتح
 : لاق يفنحلا دمحم نب يلع انَربخأ :لاق دمحم نب رفعج لضفلا وبأ انّربخأو

 ؛هثيدح يف فَرَرُي ئبلكلا َنبا نإ :لاقي ناك :لاق يعمصألا نع متاح وبأ انربخأ

 . '؟ديزت اذإ ًافيرزت ثيدحلا يف فّرَز :لاقُي ءدّيزتيو هيف ٌبِذكي يأ

 .نبللا ولعت ةقيقر ةديلج :ةياودلا ()

 .رحلا ةدش :دمولا (؟)

 .رحلا ديدش :كيكع موي (؟)
 .؟581//19١ ءابدألا مجعم) 5١4. ةنس يبلكلا نبا يفوت (8)
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 ةفوحلا ءاملع

 يبضلا دمحم نب لضفملا

 ءُيبَضْلا دمحم نب لضفملا ةرصبلا ءاملع نم انْركذ نم ءازإب نيّيفوكلل ناكو

 مهملعأ نكي ملو «نييفوكلا نم ّرعشلا ىَوَر نم ُقئْوَأ وهو ءرعشلاب ًاملاع ناكو
 وهو «أريثك ًارعش ديز وبأ هنع ىور دقو .رعشلاب ٌصتخي ناك امنإ ءوحنلاو ةغللاب
 . َيبصلا يبأ نب ملاس دلو نم

 متاح وبأ انّربخأ :لاق ديمح نب ميهاربإ انربخأ :لاق دمحم نب رفعج انّربخأ
 . يبَضلا لضفملا رعشلا يف ةفوكلاب نه قثوأ ناك : لاق

 الو يناعملا نم الو بيرغلا نم أئيش ٌنسحأ ال ينإ :لوقي ناكو :لاق
 ناك الو ءرحنلاب ملاعلاب نكي ملو ءادرجم ًارعش يوري ناك امنإو . رعشلا ريسفت
 ا وُدْشَي

 يف يذرب يرغت نبا ركذو 0١58 ةنس يفوت هنأ "0 ءارقلا تاقبط يف يرزجلا نبا ركذ قلل

 .(فراعملا عبط  تايلضفملا ةمدقم رظناو) ؛١10 ةنس ىفوت هنأ ةرهازلا موجنلا



 موئلك نب دلاخ

 ةيبرعلا يف َمسوأ ناكو ءرعشلاب ّملعلا َحلاص مرضك يودع ناك مث
 2 ' ”لّضفمل ١ نم

 ةمميممسسسا - . د: من77 تن سسصسصسلسل ستيني

 )١( تاقبطلا) .نييفوكلا نييوغللا نم ةيئاثلا ةقبطلا ىف يدييزلا هركذ 1١؟(.
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 ةيوارلا دامح

 ٌفلخو .نْيَرْصِملا لهأ هنع ّذخأ دقو ؛ةيوارلا ٌداَّمح ةياور مهعسوأ نم ناكو

 .رعشلا نم ًائيش ئعمصألا هنع ىورو ؛ةصاخ رمحألا

 انربخأ :لاق ّيدزألا نسحلا نب دمحم انّربخأ :لاق دمحم نب رفعج انّربخأ

 نع وهف سيقلا ئرما رعش نم انيديأ يف ءيش لك :يعمصأللا لاق :لاق متاح وبأ

 .ءالعلا نب ورمع يبأو بارعألا نم اهّمعمس اَنْ الإ ؛ ةيوارلا دامح

 «نومأم الو ةقث ٌريغ نييرصبلا دنع كلذ عم ةيوارلا ُداَّمحو :بّيْطلا وبأ لاق

 ناك :متاح وبأ لاق «لاق ديمُح نب ميهاربإ انَربخأ :لاق دمحم نب ُرفعج انّربخأ
 ٌرعشلا نوعنصي اوناكو ؛هريغو ةيوارلا داّمح لثم رعشلا ٍةاور نم ٌةعامج ةفوكلاب
 نب ديعس ينثدح دقلو : لاق . هلهأ ريغ ىلإ هنوبمسنيو (هنم َعونصملا ؟''ن نوفتقيو

 هدشنأف ٌىبارعأ ةاج ىتح داّمح دنع ناك هنأ هب قثأ ْنَم ينثدح :لاق َيِمُجرُبلا ميَرُه
 ماقو اهوبتك املف . اهوبتكا :داّمح لاقف هيل د د لو كرت ل ايس

 .ةفرطل اهولعجا :داّمح لاف :ًالاوقأ اولاقف ؟اهلعجن نأ نْوَرَت ْنمِل :لاق يبارعألا

 هنأ سنوي نع ديز وبأو ةديبع وبأو يعمصألا ركذ : ظحاجلا نامثع وبأ لاقو

 بزذكيو ءرعشلا ريكو نَحْلَي وهو داّمح نع سانلا دخأ فيك ٌبجعأل ينإ :لاق
7 

 ناكو «ليخلا ديز نب فِيكُم يِبَس نب رُّمْرُه ناكو «زّمرُه نب ُداَّمح وهو
 وليل انآ .نتكي + امليو

 ةثامئالت الإ هّدنع ْدجأ ملف ًادامح ُتسلاج :ئعمصألا لاق :متاح وبأ لاق
 . "ًاميدق ناكو «هتياور ضرأ ملو ءافرح

 )١( «نونقيو#" :تخبوت نبا طخب .

 ةنس يفوت هنأ ناكلخخ نبا ركذ (؟) ١160.
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 دالبلا وبأ

 ناكو .مهيلعأو مهاورأ ْنِم وهو الروحلللا وبأ نييفوكلا نم هتقبط يفو

 ريرج نمز يف ناكو «نافطَغ نب هللا دبعل ىلوم ناكو ءناسللا َدّيِج «ىمعأ

 . قدزرفلاو

 )١( تاقبطلا) .نييفوكلا نيبوغللا نم ىلوألا ةقبطلا يف يديبزلا هركذ 077.
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 ةسانك نبا

 لهس دمحمو

 نافرعي اناك امهنإف ''”ليهُس نب دمحمو ةسانك نبا لثم اًمأف :متاح وبأ لاق
 . امهرعشب ندمألا جب د ال َنُيَدْلَوَع اناكو «حاّمرطلاو تئمكلا َرعِش

 هل ل «ىيحي ابأ ىتكي ةسانك نبا ناكو

 ىلع موجنلا يف باتك هلو ءمهدأ نب "”ميهاربإ تخأ نبا وهو . حيرص ءدسأ ينب

 . نيتئامو عبس ةنس ةفوكلاب يفوتو «برعلا بهذم
 د 1

 :لاق ؟تأشن نيأ :حامرطلل تلت :لاق ةبغش انّربخأ :ئعمصألا لاق

 بوسنمو ٌعونصم هّرثكأ ْنكلو ؛ةرصبلاب هنم ٌممجأو ُرثكأ ةفوكلاب رعشلاو «داوّسلاب
 . مهنيوارد يف نيب كلذو ءهْلُقَي مل نم ىلإ

 ئىرر# :لاقرو ه1 ءارقلا تاقبط يف يرزجلا نيا هركذ .؟لهس» : تحبون نبا طخب 22(

 .«يئاسكلا ةرمح نب يلع هنع ىورو «مصاع نع فورحلا

 7/١(. تايفولا تاوف) ؟١5١ ةنس يفوت . مالعألا داهزلا لحأ ؟روصنم نب مهدأ نب ميهاريإ وه (؟)



 نسحلا وبأ

 يئاسكلا ةزمح نب يلع

 ةزمح نب ىلع نسحلا وبأ مهيف عقادم َريغ مهّمامإو ةفوكلا لهأ َمِلاَع ناكو

 مهتياور يف نولؤعي هيلعو ؛مهملعب نوهتني هيلإ ؛ّيئاسكلا
 بلعث انّوبخأ :الاق دحاولا دبع نب دمحمو دمحأ نب سودقلا دبع انّربخأ

 ناكو ؛ّيئاسكلا أمْلِع مهَعَسوأو ةياور مهلك سانلا ٌرثكأ نأ ىلع اوعّمجأ :لاق

 .«تلَعْفَأا هيف ٌتعمس دقو الإ (ُتْلَعَفا ءيش يف ثعمس امّلق :لوقي

 هيف لخدي ال عامجإ ُبلعث هركذ يذلا ٌعامجإلا اذهو :بّيطلا وبأ لاق

 . ةرصبلا لهأ

 وبأ انّريخأ :لاق يوحنلا ثايغ ُّنِب دمحأ انّربخأ :لاق دمحم نب رفعج انّربخأ

 أرقو رايد نيسمخ شفخألا نسحلا يبأ ىلإ ٌيئاسكلا لِمَ :لاق يلهابلا رصن
 ١ ١ .ًارس هيوبيس باتك هيلع

 ٌىفنحلا نسحلا وبأ انًربخأ :لاق نسحلا نب دمحم نب رفعج انّربخأو

 هلع نيينركلا ميسجل نكي مل :لاق عئاحبا انتذح :الاقديفتح نب ميعارنإو
 ْنكي مل هركذ نم وعل رقة نمر انذ نتاسكلا نا الوار ةرضرملا اك الو تارقلاب

 هنأل ؛ةحورطم بارعألا نع تاياكح الإ ءللِع الو ججُح الب طلتخم هملعو «ًاثيش
 .مهثودق وهو نآرقلاو ةيبرعلاب نييفوكلا ْملعأ كلذ ىلع وهو ءديري ام مهئَقلُي ناك
 كانه تامف ؛ىلوألا هتجْرُخ يف َيِّرلا ىلإ ديشرلا عم ٌصخَش ناكو .نوعجرُي هيلإو
 .ةنامو نينامثو عست ةنس يهو ؛هيقفلا نسحلا نب دمحم اهيف تام يتلا ةنسلا يف
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 يزامرحلاو يزؤتلا
 يشايزلاو يدايزلاو يمرجلاو

 ناكف ؛ةرصبلا ءاملع نم ائركذ نيذلا ءالؤه نع برعلا َملِع سانلا ذخأو
 1١2 ١ .ه - . 30 - 5 3 ٠

 ىلع وبأو -' ”يزوتلا اقروا بحمى هلا دع د شور ا ميد ب م

 و سورا 922 ٠
 . ْيمرَجلا قاحسإ نب حلاص رمع وبأو أ ”ٍيزامرجلا

 ءالؤهو «شفغخألاو يعمصألاو دير يبأو ٌةديِمع يبأ نع نوذخأي اوناكو

 . مهباحصأ ٌربكأ ةثالثلا

 «ةدّعسُم نب ورمَع ٍةيحان يف ّيزامزجلا يلع وبأ ناك :لاق درّبملا نع انورّبخ
 : يزامرجلا لاقف ؛ماشلا ىلإ ورمع جرخف

 !بيجعب سِلفُم يف ٌسِرُفِن ام سرُفِن ٍفْلِج سلْفُم نم امّيسالو
 نب ركب نامثع وبأو (؟7يدايزلا ميهأربإ قاحسإ 0 ّنسلا يف ءالؤه تود ناكو

 نب لهس متاح وبأو ””ئشايرلا جرفلا نب سابعلا لضفلا وبأو ؛يئزاملا دمحم

 ديز وبأ ناكو :اولاق .درّبملا نع دحاو ُريغ هب انثذح اميف ئنزاملاو يِمْرَجلا دعب

 .نابراقتي هذعب اناكو «وحنلاب ةديبع يبأو ئعمصألا نم َمَلعأ

 ٍةثالثلا ْمَّلعأ ناك ةديبع ابأ نأ انئاملع نع اندنع تبث يذلاو :بّيطلا وبأ لاق
 .هوركاذ نحن ائيش درّبملا نم لوقلا اذهل نأ الإ ء«صُفَن ِهْيَبِحاَص يف نكي ملو ءوحنلاب

 ةاورلا هابنإ) ؟١57 ةنس يزوتلا يفوتو .سراف دالب نم ؛جوت :اهيف لاقيو ءزوت ىلإ بوسنم )١(
 2( لا

 )١( ص تسرهفلا يف هتمجرت رظنا 48.

 .(83 /7 ةاورلا ءابنإ( .578 ةنس يفوت (؟)

 158/١(. ءابدألا مجعم) (21146 ةنس هتافو نأ ترقاي ركذ .يدايزلا نايفس نب ميهاربإ وه (4)

 . 2778/7 ةاورلا هابنإ) ؛؟810/ ةنس يفوت (5)
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 نع انّوبخأ :لاق يوحنلا ثايغ نب دمحأ انّربخأ :لاق دمحم نب رفعج انَربْخُأ

 نَم ٌتعمسا»و «ةقثلا ينرّبَخأ» :هلوق نم هيوبيس باتك يف ام لك :لاق هنأ ينزاملا

 .ديز يبأ نع وهف ؛هب ُقث
 دنع انك :لاق ينزاملا انثّدح :لاق درّبملا انّربخأ :لاق ىيحي نب دمحم انّربخأ

 مث ؛هبيجي وهو ءهيوبيس باتك يف ٍتايبأ نع هلأسي يشايرلا هدنعو ًاموي ةديبع يبأ

 . كبيجأ ال !ٌيزوخلا باتك يف ٍتايبأ نع يئلأستأ :لاقف نطف

 نع انوربخأ :لاق ناوكذ نب ُلَسَع انربخأ :لاق دمحم نب رفعج انّوبخأ
 نإ «ةياكحلا مالغلا اذه َرثكأ دق :لاقف هيوبيس باتك يف ديز وبأ َرظن :لاق َيمرَجلا

 :ٌتلق . معن :لاق ؟هيف قَّدَص لهف ءريثك ًائيش كنع ىَوَر دق :هل تلقف .عِمّس ناك

 . كريغ نع ىَوَر اميف هفّدصف
 .ةصقلا هذه ٌبحاص ناك سنوي نإ :ليق دقو

 .امهّصوغأ ئمرجلا ناكو «يمرجلا نم ٌدحأ ينزاملا ناكو :درّتملا لاق

 انثدح 013 هيرب نب محم نوجا :لاق دمحأ نب سودقلا دبع انّربخأف
 هنم ُمّلعتتأ :لاق .ةقرافأ ام :تلق ؟يعمصألا مزلتأ :شفخألا يل لاق :لاق ينزاملا
 ؟اندنع سيل اًمم :لاق .ٌرعشلاو ةغللاو يئاعملا هنم ملعنأ ينكلو ءال :ُتلق ؟وحنلا

 وأ هبْعَص ْنَعَأ ؛ٌتلق .هنم ٍءيش نع ينْلَسَف :لاق . كدنع سيل امم ؛معن :ٌتلق

 :هلوقب ٌرعاشلا ديري ام :ٌّبلق ءألوأ هِلْهس نع :لاق ؟هلْهَس
 ارسم انمونيسفلا ليش ةاسسلا يذ تحمشإز: نجما
 تيطذنلا لوح تاني ١ يحتل تديتع اباذإ

 رحنت نمأ» يآ 6 بقيزا نما: نكفحلالالاقف :..لوآلا تيل "تمت" ثرعأ مل
 امنإو ءهذنع اذك اذه سيل :ٌّتلق .رانلا ةبحاص دبري ««رانلا يذ» :هلوقو .؟بنيز

 .نسحأ اذهف ءهْمّرْلا لاقف ؛رانلا هذه هانعم ««رانلا يذ» :لوقي
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 ىنزاملا نامثع وبأ

 نم ناكو .مهتاقثو مهتاورو مهئامظعو سانلا ءالضف نم ئنزاملا ناكو

 ىلع ُتأرق :لاق ئنزاملا انثدح :لاق درّبملا نع دحار ريغ انثذح «نآرقلا لهأ
 ةرهجل 0 :لاكو :ةمئاكب يلإ ىَعَر تمتخ املف عنآرقلا يم رضحلا بوقعي

 . لثم كل

 نب ىلع انثدح :لاق دمحم نب رفعج انّربخأ ءمتاح يبأب بوقعي لعف كلذكو

 امسخ :لاقيو  تامّتُح عبس بوقعي ىلع متّخ متاح ابأ نأ هثذح نّمع ناذاش

 . سائلا ئرقأ :لاقو :همتاخ هاطعأف  ةمتخ نيرشعو

 1 ضومغ همالك يف ناك هنأ الإ يع لشاب نم ًاقيفر "'”افلختم ةئزاملا ناكو

 أرق :لاق ينزاملا انثذح :لاق ديزي نب دمحم انّوبْحأ : لاق ىيحي نب دمحم انربخأف

 هللا كازجف تنأ امأ : يل لاق هّرخآ غلب املف ؛ةليوط ٍةدم يف هيوبيس باتك لجر ّيَلع

 . افرح هنم ٌتثمهف امف انأ اًمأو ؛ًاريخ

 ةرضحب تّنغ ةّينغم نأ انقلب ولام ينادخلا هنعت ني يلع يوحد
0007 

 كالجر ىباصم نإ١ تداعأف .«لجر كا نإ :لاقو ق 506

 :تلاق ؟وه نمو :لاق «هنامز ٍلهأ ٌملعأ اذه ينتقل :تلاقف ا
 اي كممسا ام : : لاق يدير نيب لكن :املد عينا مكشات هيلع :لاق .ّينزاملا

 نإ ميلظَأ» يِررَت فيك :لاق «ّتنسحأ :لاق .نينمؤملا ريمأ اي ركب :لاق !ينزام

 ؟«نإ) ربح َنيأو :لاقف :تيبلا مّمتو قفالجر مكباصم نإ َميلظأ» :لاق ؟«؟مكباصم

 .فيحصت ؛«ًافلحتم' : لصألا يف )١(
 امهتياورو ؛ يجرعلا ىلإ 4" ص صاوغفلا ةرد يف يريرحلاو 0147/1١ ناكلخ نبا هبسن (5)

 دلاخ نب ثراحلا ىلإ )١11/١( ةئازخلا بحاص هبسنو *ًالجر مكباصم نإ مرلظأ»
 . يموزخملا
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 َتْفَلَخ نم ءَتقدص :لاق «مكتتّباصإ «مكّباصم» ىنعمو 2«ُبْلُظ» :هّلوق :لاق
 تنب لوق :لاق ؟اهتعدو نيح كل تلاق اذامف :لاق .ةريغص أتنب :لاق ؟كءارو

 :اهيبأل ىشعألا

 "0ص ةملاذإ[ريخ ب انِإف انديكسا رش الاعب اشف
 مجّرلانمٌعطَقُيو ءىمجتُد البلا كنّرمضأ اذإانارن

 ؛ريرج لوقب :لاق ؟اهّتبجأ اذامف :لاق

 "حاجئلابةفيلخلادنعنمو كيرشهلٌسيلهللابيِقِف
 .امركم هّقرّصو اهحلصُي امب هتئبالو ٍلامب هل ٌرمأو ؛تحجنأ :لاق

 اذه ىف © ”دواد يبأ نب دمحأو (7تايزلا كلملا دبع نب دمحم نيب رجس دقو

 : دمحأ لاقو .؟ًالجر مكباصم نإ) :دمحم لاقف .ٌقئاولا هيف طلغ يذلا تسلا

 ؛دواد ىبأ نب دمحأل مكحف «تيكسلا نب بوقعي هنع الأسف .«لجر مكَباصم»

 ءاضيمُم ًاباتِع اذه يف هئبتاعف بوقعي ُتيقل :لاق بلعث نع انوربخأف
 ينآر املف «هيلإ تيضمفق دواد نأ نبا لوسر يلءاج ؛«يرذع عمسأ : يل لاقف

 امأ اي : يل لاق مث «يرابخأ نع ةلأسملا يف ىفحأو «ينعفرو ينبرقو يب شب

 :لاق . يتوسك نم الماك ًاَتْسَد «مالغ اي ؟ةصقان ةوسكلا ىرأ يل ام ؛فسوي

 تاكل : يل لاق مث .رضحأق . ردا ل ل

 0 يل لاق مث «كلف هل ثركشف ؛فسوب يبأ_الف ىلإ محلا سي :لاق

 سر
 :ٌتلقف . كب انّيضارت دقو ؛بصنلاب كالجر# وه امنإ :ريزولا لاقف

 : لاَمف . كلملا دبع نب دمحم لوسر اذإف هدنع نم ٌتجرخف . ٌتْلق ام لوقلا

 .57” هتاويد ()

 .75 هناويد ()

 رئاس رعش هلو ؛مصتعملا ريزو ناك ؛تايزلا نباب فورعملا ؛نابأ نب كلملا دبع نب دمحم وه (*)
 .(04 /؟ ناكلخ) 577 ةنم ىفوت .لئاسر ناويدو ؛ديج

 57/١(. ناكلخ نبا) 44٠« ةنس يفوت :مصتعملا يضاق (4)
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 :ةياورلا سيلأ «بوقعي اي ءْفقاو انأو يندب ُتلخد املف ءريزولا بجأ

 المر مكن ايسم نإ[ ويشكل
 يل ىرَت تنك فيكف :بوقعي لاق .بُرغا :لاقف .«ٌلجر» لب ءال :تلقف

 . 0!لوقأ نأ

 )١( ةاورلا هاينإ) ؛!؟448 ةنس ينزاملا يفوت 417/١؟(.
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 يناتسجسلا مئاح وبأ

 ملغ عم .نآرقلاو ةغّللاب ضوهبتلاو ناقثإلاو ةقثلا ٍةياهن يف متاح وب أ ناكو

 ةياهن يف هبتكو راثآلاب هرصبو ؛«شفخألا نع كلذ ذخأ ءاضيأ بارعإإلاب عساو
 عبرأ ةنس يف :لاقُيو .نيعبرأو نأمث ةنس يفوتو «نايبلاو نسُحلاو ءاصقتسالا

 . نيتثامو نيسمخو

 نب ُناملس انّدشنَأ :لاق ّيعفارلا نسحلا نب نادمح انّدشنَأف ءيشايرلا هاثرو
 : متاح ابأ يثري هسفنل يشايرلا اندشنأ :لاق ءناكتخبلا نب لضفلا

 برقم ٌريغ ىَسْمأَف لهس نابْذُم بدألاو ملهلا ٍلهأ ٌةشاشب ثناد
 ِبَيّرلاو ءاشحفلا نم ًاديعب لهس ل تنك لهس اي

 بحت لو قلطنت د لعلا نأست نإ ؛ مليلا دعب رايد ثسمأ

 !بَصي مّلو هانعم َيِموُعُناذإ 0 نآرقللو بيرغلل ْنَم
 ليهس نب َيِلع انّربخأ :لاق ءدمحم نب رفعج انّربْخَأف «ةباعُد متاح يبأ يف ناكو

 «ناميلس نب رفعج لآ نم «مشاه ينب نم ُمالغ متاح يبأ سلجم انعم رضح :لاق

 : متاح وبأ لاقف ءاهجو سانلا نسحأ

 نديم نييتوزرز نيمهلتسسمو» ..اًرمكلمل ةفضلملا اوجعمبل

 نيترشلا ةينهييتف اويشتلخ نأ ةاريكي لا اويمتال تجنت

 د را مس انهن لامعة جد اوقارآ ودجلا

 :لاقف : كلذ يف هل ليقف

 ٍنآرقلا ماحب ٌروجف وك ُرِئامفًاروجف يبْئئُظتال
 ٍناسِحلابمّيتمينأّريغ بيرُمريغ ٍريِمفلا ٌفعانأ

 ؛لّدَعلاب لوقلا ُبِمهْضُيَو «ثيدحلا باحصأ عم ًةيبصعلا ٌرِهظُي ناك هنأ اومعزو
 لجر هءاجف ءمتاح يبأ دنع انك :لاق يفنحلا انّربخأ :لاق دمحم نب ٌُرَفعج انّربخأف

 ٌلعاجو «ثالث نع كا ينإ «متاح ابأ اي هل لاقف «ثيدحلا باحصأ نم
 لوق ىنعم ام :لاق «تاه :لاقف . ثيدحلا باحصأ ىلع هب ُرردأ نبط ىلع كباوج

0 
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 :لاق ؟برعلا مالك يف ءابإلا امو ؟[14 :ةرقبلا] « نأ سيِنإ آلإ» :ّرعو لج هللا
 رضا زم جر :هلوق ىنعم امو :لاق ءزجع ريغ نم هل ُكِْرَّتلاو ءيشلا ىلع ٌةردقلا

 ئتعم ربغي برعلا مالك يف رظانلا نوكي له ؟[17 ,١7؟ :ةمايقلا] # دنا ايل

 لإ ُهرِظْنُق» :ىلاعت هلوق تعمس امأ «راظتنالا ىنعمب نوكي معن : :لاق ؟يئارلا
 .[؟١٠18 :ةرقبلا] ] أ دَوَسنَم مسد

 هَسأر ىَلْدَأَف :لاق ؟مهمزلي مأ انُمزلي «ةيرّدقلا :مسالا اذه نع ينربخأف :لاق

 لجر لخد : لاق ديمح نب ميهاربإ انربخأ :لاق دمحم نب رفعج انربْحأو
 ٌبرعلا يمت ام «متاح ايأ اي : هل لاقف «يبص هفتك ىلعو «متاح يبأ ىلع

 :لاق «ير ,دأ ال :لاق ؟لْغت ىرخألا يفو ٌفُح هلجر ٍدْرَف يف ناك اذإ لجرلا

 وبا ةفاحتفلا مالُع اي لِعْئَفْخُم : هل لاقي 0 ا .تقدص

 هقيرب قرش ىتح متاح
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 يعمصألا يخأ نبا

 يلهابلا متاح نب دمحأو

 نب نمحرلا دبع دمحم وبأ مهنم ل نودو
 ناكو ءًاريثك املِع هّمع نع ىور دقو .عمصألا ينحأ نبا ©“ ”ِييَرُق نب هللا دبع

 . هظفل نم هّعمس ّنوكي نأ ريغ نم هبتك يف هذجي ام هنع ىكح امّبر

 ّيعمصألا تخأ نبا ناك هنأ اومعزو ؛'"”يلهابلا متاح نب دمحأ رصن وبأو

 ٌّنَسأو نمحرلا دبع نم َتبثأ ناكو .هركنُي دمحم نب ٌَرفعج ثيأر «تّبثب اذه سيلو
 ."”هكْسَم ئبارعألا نبا ىلع قّيضُي ناكو

 ىكح اميرف «دادغبب ماقأو ؛ديز يبأو ةديبع يبأو ّيعمصألا نع ذخأ دقو

 . ينابيشلا ورمَع يبأ نع ةيشلا

 :لوقي هيفو ُهََتْشَيِو نمحرلا دبع تّقمي ّيعمصألا ناكو
 ءادنعب زدييفتلا اكستكت اذ ىدلا نيتتسممجلا بلح

 ءداينيمتا بس ويرفل ا نش بيئممادجنل
 اورو صيمقب نحو بر (ان] احن زانجف

 ا 5-5

 بج عمري غانلَو ا 7

 )١( نييرصبلا نييوغللا نم ةسماخلا ةقبطلا يف يديبزلا هركذ ٠ هئافو خيرات ركذي ملو .

 يديبزلا تاقبط) ؛١77 ةنس ىفوت (؟) ١98(.

 .دلجلا :كسملاو .ةبشاحلا نم هتيثأ امو ؛هلسم» :لصألا ىف (")
 فاكر را يول ١ :تيبلا اذه تحت لصألا ةخسن يف (4)



 98 نينوحتلا بتارم 5م

 دزبملا ديزي نب دمحم

 هنمذخأنمو

 :ٌةعامج َيمرَجلاو ٌينزاملا نع ٌوحنلا ّذخأف ؛ءالؤه نع ّمليلا سانلا ٌدخأو
 0 ل ل 2

 00 ا 0 ا لا 0

 . هللا مهمحر خويشلا

 امد نيذلا امهئارظُن نعو َيمْرَجلاو ينزاملا ينعأ  امهنع ةغللا ذخأو

 (40-تادنانشألا نوراه نب ديعس نامثع وبأ يجوتلاب صتئخاف ( ةغامتجا مهركذ

 . ؟يناعملا» بحاص

 )١( ةاورلا هابنإ) 2717 ةئس جاجرلا يفوت ١164/1١(.

 ١404(. /" ةاورلا هابنإ) ,؟١١ ةنس جارسلا نبا يفوت (؟)

 ١188(. 7/79 ةاورلا هابنإ) ,5355 ةئم نامربم يفوت (7)

 ٠١١(,. تاقبطلا رظناو) «نييرصبلا نيبوغللا نم ةسداسلا ةقيطلا يف يديبزلا هركذ ()
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 ديرد نب ا دمحم

 ل ناكو 0 ةغل لع هيل ىهتنا للا ويت . ناش ورأ ني نم 00

 ٍردص يف رعشلاو ملِعلا محدزا امو ؛رعِش ىلع مهّردقأو ءًاملع مهَعَّسوُأو سانلا

 .ديرد نب ركب يبأو رمحألا فلخ ردص ىف امهّماحدزا دحأ

 :لاقيو : ةتس نيعستو ثالث نيا وهو . ةئامثالثو نيرشعو ىدحإ ةنس تامو

 نع انب تدعق ّنَسلا تناك نإو «ةئس نيتس ملعلا يف ردّصتو . . نيعستو عبس نبأ

 نود ملجلا يف نكي مل نّمم هريغ نعو هنع ٌذخأ ْنَم ٍرباكأ نع انذخَأ انه «هئاقل

 .هتافو مهميدقتب ٌسانلا رظتنا الو
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 ناوكذ نبا

 .''”ناوكذ نب لسع ىلع وبأ ةياورلاو نسلا يف هتقبط يفو

 خيرات ركذي ملو ؛دربملا يقارو نمض ميدنلا نبا هركذ ؛مركم ركسع لهأ نم ؛ناوكذ نب لسع )١(
 1 تسرهفلا رظناو) «هتافو



 ٠١٠45 نيئوحُنلا بتارم 101

 ةبيتق نبا

 متاح يبأ نع ذخأ (7يرونيدلا ةبيتق نب ملسم نب هللا دبع دمحم وبأ ناكو
 مهلك ءالؤه نع ديرد نبا ذخحأ دقو ؛يعمصألا يخأ نبا .نمحرلا دبعو ئشايرلاو
 اهذخأ نكي مل نييفوكلا نع ٍتاياكحب هيلع طلخ ةبيتق نبأ نأ الإ ءينادنانشآلا نعو

 يف هباتك فيلأتل هضّرعت وحن ءاهي ٌموقي ال ةايشأ يف '' ”عّرستي ناكو ؛؟تاقث نع

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ٍتازجعم» يف هباتكو .«ايؤرلا ريبعتا يف هباتكو «وحنلا

 هب ىرزأ امم كلذ وحنو ؛«ءارعشلا»و ««فراعملا#و ؛رابخألا نويع»و ءههلآ ىلعو
 .هل ةريصب ال نّمو ةماعلا دنع اهب ّقْمَت ناك نإو ءءاملعلا دنع

 ع
 .ةرصبلا ٌءاملع هيلع ىضَم ام ٌروهمج اذهف

 .مهنع ّلَخؤي ملو ءاورَهْشُي مل مهنأل مهّركذن مل ءاملع ٌموق ءالؤه لالخ يفو
 .هنع ةياورلاو هتافئصمب ملاعلا ٌةرهش امنإو

 )١( تاقبطلا) ؛595 ةئس يفوت هنإ :لاقو ؛نييرصبلا نييوغللا نم ةسداسلا ةقبطلا يف يديبزلا هركذ 5١١(.

 ) )7.؟عرسيا# :تخبون نبا طخب
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 ىشانلا
 ًابتك عضوو «'''يشاّئلاب فّرعُي لجر شفخألاو هيوبيس نع ٌدخأ نّمم ناكو

 .دحأ همّدقت امل سانلا ىلإ يشانلا ملِع جرخ ول : لوقي ديزي نب دمحم

 .ريبكلا يشانلا ! ريشرش نباي فورعملاو دمحم نباب ىنكملا دمحم نب هللا دبع سابعلا وبأ وه )١(

 157/١(. ناكلخ نبا) ؛؟897 ةنس رصمب يفوت
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 ناسيك

 دمحم نب رفعج انئثذحف 0 ناكو ؛ناسيك ةديبع يبأ نع ذأ نّمم ناكو

 ابأ ٌتعمس :لوقي نيدرك ٌتعمس :لاق ّينارفعزلا بوبحم نب دمحم انّربخأ :لاق

 لوقيو «لوقأ ام ريغ ينم ٌممسي هنأل .ناسيك ناسل ىلع ُملعلا َمِسُن :لوقي ةديبع

 . حاولألا يف ام ٌريغ أرقيو «لوقي ام ريغ هحاولآ يف بتكيو «عمسي ام ريغ

 سيل ٌةقث ناسيك :ئعمصألا لاقو ءاضيأ ليلخلا نع ناسيك ذخأ دقو
 ا

 و

 .«ةقث ناك ديز وبأ لاق «يميجهلا ناسيك :فورعملا ناميلس وبأ وه١ :لصألا هتيشاح يف )١(
 ينشخلا ىكحو» :لصألا ةيشاح يفو .نييرصبلا نييوحنلا نم ةعبارلا ةقبطلا يف يدييزلا هركذ (7)

 :ةرتنع لوق هسلجم يف يعمصألا دشنأ :لاق ينزاملا نامثع يبأ نع

 عميقوةلبعم َّيلجسبلايفو 2 يحنئُر ثررجأ مهئِم ٌرخآو
 ونب مهو ميجلا نوكسب «يلجيلا# لاققف ؟ناميلس ابأ اي لوقت فيكف :لاق !تفحص :ناسيك لاقف

 .يعمصألا هنع اهذخأف . ميلس نم يح «ةليجب
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 يعازخلا رافغلا ديع نب دمحم

 ,يعازخلا رافغلا دبع نب دمحمب ٌفرعُي لجر ةديبع يبأ نع ذخأ نممو

 لمع :لاق يدزألا نسحلا نب دمحم انّربخأ :لاق يشادخلا دمحم نب يلع انّربخأف
 يف وهف :ةديبع يبأ ىلإ سانلا هازعف ««ليخلا» باتك اذه يعازخلا رافغلا نب دمحم

 . "' 'مويلا ىلإ مهيديأ

 .ةاورلاو نييوحنلاو نيبوغللا بنك نم يدي نيب اميف ركذ وأ ةمجرت ىلع رثعأ مل ١(
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 ىئئاسكلا دعب ةفوكلا ًءاملع

 ءارفلا

 دايز نب ىيتخي ايركز وبأ وحتلاب مهفلعأف ئئاسكلا دعب نييفوكلا ٌءاملع امأو

 لثم ؛ مهب ٌقثو بارعأ نع ذخأ مث تدمع وهو ينامكلا نصراعلو حار «ءارفلا

 كدر ةنزكلا فاو سنوي نع آَّذَبُن ذخأو ءامهريغو ' "”ناوزث يبأو “' 'حارجلا يبأ

 ”نبالكلا دايز يبأ نع ًاضيأ لخأ دقو . كلذ نوعفُدَي ةرصبلا لهأو .هنم رثكتسا

 . هيوبيس ىلع ةيبصعلا ذئاز ناكو ءمّظعتو هيف ِهِيِب ىلع ًانيدتم ًاعّروتم ءاّرفلا ناكو

 مديرو ا 0 ا ا

 . هّننكْلو اج متي ناك ل ءهقرافي ال ناك امنإ :لاقق بلع ىلإ

 دبع

)0 

 وف

 يفز

(0 

 نب دمحم هب انثذح ام كلذ نمف «ضماحلا لقعب تبهذ دق ٌةيبصعلا تناكو

 نورظانتي مهو نجلا مانملا يف ٌُثيأر :لاق '”ناسيك نبا ينّربخأ :لاق دحاولا

 .غا/ تسرهفلا يف ة ميدنلا نيا هركذ

 .55 تسرهفلا .ةيدابلا يف ملعي ناك حيصف يبارعأ ء لكع ينب نم 1 ناورث وبأ وه

 مايأ دادغب مدق :لبعد لاق .يودب يبارعأ .رحلا نب هللا دبع نب ديزي همسا ؛يبالكلا دايز وبأ

 اهبو ءةنس نيعبرأ اهب ماقأف دمحم نب سايعلا ةعيطق لزنو «ةعاجملا سانلا تباصأ نيح يدهملا

 .(45 تسرهفلا) . تام

 يف ًاعراب ناك» :يديبزلا لاق ؛ غماحلا ىسوم وبأ دمحأ نب دمحم نب دمحم نب ناميلس وه

 .«قلخلا ءيس ردصلا نيض ناكو , عربأ ةغللا يف ناكو ؛!نييفوكلا بهذم ىلع وحنلاو ةغللا

 ؛كلذل ضماحلا بقلف ؛ةسرش قالخأ هل تناك هنأل ؟ ضماحلا هل ليق امنإو» :ناكلكخ- نبا لاقو
 .؟ملعلا لهأ نم دحأ ىلإ ريصت نأ اهب ًالخب ؛يردتقملا كتاف يبأل هبتكب ىصوأ رضتحا املو

 7١/١ 5١86(. ناكلخ نباو ءا/٠ يديزلا تاقبك رظناو) 15١9. ةنم ىفوت

 فرحيو «نيلوقلا ظفحي ؛ًافوك ًايرصب ناك .ناسيك نب دمحأ نب دمحم نسحلا وبأ وه

 ؟794 ةنس يفوت .رثكأ نييرصبلا ىلإ هليم ناكر ؛دربملاو بلعت نع ذخأ ناكو ؛نيبهذملا

 ١١١ -١711١(. يديبزلا تاقبط)
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 . هيوبيس ىلإ :اولاقف ؟وحنلا يف نوليمت ْنم ىلإ :مهل تلقف ءمولعلا نم ْنف لك يف
 بضغف «ضماحلا ىسوم يبأ ةرضحب ًابلعث ثيدحلا اذهب ُتربخأف : ؛دمحم لاق

 , نجلا هيلإ ليمت كلذلف .ناطيش لاّجد هيوبيس امنإ «ٌقدص دق :لاق مث ؛ ضماحلا

 باعك نم ةريكك ارح انآ تيارودقو. ةتطلا وبا لاق ..هيلعت نيالا ونبأ ةتكنأت

 ءارفلا بهاذم نم َءايشأ ٌراتخي اذه عم ناسيك نبا ناكو .ةّرم َنيسمخ هيوبيس

 . هيوبيس اهيف فلاخي

 ديزي نب دمحم سابعلا ابأ لأسي ناسيك نبا ناك :لاق ىيحي نب دمحم انّوبخأ

 هلاق نم ىلع اذه يف :لوقيف «نييفوكلا لوقب اهضراعيف «هبيجيف لئاسم نع دّربملا
 لاقف ؟اذك لوقت ال ْمِل ,ةيش كيلع ّيقب دق :هل لاق يضر اذإف .اذك هُمّرلَيو ءاذك

 :'"”ريرج لاق امك ٌتنأ :هيف جلو نييفوكلل ًالوق مِزَل دقو ًاموي هل

 جراب وع ةدق وين نم كيععت ١ .ىرأدقو لشكل زو وع فيلم
 ©”ماط َءاسْوش نينيعلا ةفورطمب اهفمد ٌقرقرئًاديز تَرَكَ اذ

 حناوجلا حيحص ىّمحلا نم ءارّب هّلِثِمَرت مَّلو ٍديز ىلع يكب
 ؟”هماوجلا ٌماجل ْيَقْلُن يجّمجت نإو ةيجس ِكنم ٌُدصقلاف يدصقت نِإف

 تقادم ناله اثات ؛هبهاذم نم ريثك يف ّيث ءاسكلا ىلع ٌفلاخي ءارغلا ناكو

 .فورحلا ةيمستو بارعإلا ٌباقلأ ىتح ؛ هّقالخ دّمعتي نإف هيوبيس

 .نيتثامو عبس ةنس ةكم قيرط يف ءاّرغلا تتامو

 ةيراج ىرتشا ريرج ناك :ةديبع وبأ لاق .تايبألا بيترتو ةياورلا يف فالتخا عم ٠١6 هناويد )١(
 ديز ىلع ءاكب أفرت ال اهتعمد تلعجو ءأريرج تكرفف ةفينح ينبل ىلوم ؛راجنلا نب ديز نم
 .رعشلا اذه ريرج لاقف هل اًبححو

 .اهجوز ريغ يغبت يتلا :حماطلاو ٠ أرلا ةعفار :ءاسوشلا ()

 .قلعم طوس ىلإ راشأو  كاذه :لاق ؟حماوجلا ماجل ام :ريرجل ليق» ناويدلا حرش يف (؟)
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 رمحألا نسحلا وبأ

 ينايحللا مزاح نب ٍيلعو
 نب يلع نسحلا وبأو لا يلع نسحلا وبأ ّيئاسكلا نع ذخأ نممو

 .ارداونلا» بحاص «نايحل ينب نم ؛ '”يئايحُللا مزاح

 نع هيبأ نع ىسوطلا نب ورمع وبأ انثدح :لاق دحاولا دبع نب دمحم انثذح

 نم ٌتجرخ :رمحألا لاق :لوقي ًابلعث سابعلا ابأ ٌتعمسو :دمحم لاق «ينايحللا

 نإ يل عفشاف لخدا :يل لاقف .سلاج ينايحللا اذإف مري تاذ 0 دنع

 :لاقف ءهل ٌتلقف يئاسكلا ىلع ٌتلخدف :لاق .«رداونلا» هذه هيلع ًأرقأل ّيئ
 :هل ٌتلقف :ٌرمحألا لاق  ًاعرَو ينايحللا ناكو دا ع باكو

 ٌتلخدف :ينايحللا لاق .ءايإو ينْعَد :لاقف ؟هعم طسبنت ال َمِلَف ءاذكو اذك يل لاق
 هسارب لصون وشم ” ةّيردتقم هيلعو ّيكولم يسرك ىلع ٌدعاق وه اذإف هيلع
 _هدسفأ دق ٌناطلسلا ناكو : بلعت لاق  ماَمَحلل اهّنفُي ذيمس ٌةرسك هديبو ٠  ٌةَّيخيطب

 را :ُتلق .معن :لاق ؟انأ :تلق ؟ذيبنلا يف لوقت ام :لاقف :لاق

 تئش ام أرقاو ٌتعمس ام ُمتكا «فيرظ ٌتنأ :لاقو . ينم كحضف لاق .هوسفأ

 ون لوقأ ُثفتلاف يباعك ذخأت ةراجحلا اذإف «ٌتجرخو هيلع تأرقف

 . !مويلا ذنم هّيعَذص ىتح هيلع أرقت تنك نم :لوقي هل رظنم نم

 هتدمع نأ الإ .ّيعمصألاو ةديبع يبأو ديز يبأ نع ينايحللا ذخأ دقو

 لهأ ْنكلو «نييرصبلا نع َنوذخأي مهّلك ةفوكلا لهأ كلذكو «ّيئاسكلا ىلع
 مهنع نوكحي َنيذلا ٌبارعألا نْوَري ال مهنأل .مهنع ذخألا نم نوعنتمي ةرصبلا

 ؛155 ةنس يفوت ؟نيمألا بدؤمو يئاسكلا بحاص ؛رمحألا كرابملا نب يلع نسحلا ويأ وه )١(

 . (71707 7/7 هاورلا ءاتإ)

 51١7(. تاقبطلا) ؟نييفوكلا نييوغللا نم ةيناثلا ةقبلطلا يف يديبزلا هركذ (؟)

 .فيحصت «ةيرادقم» :لصألا يف (5)



 نولمحيو « ىضم اميف هانحرش دق ام هتووُري يذلا رعشلا يف نأ نوركذيو 2

 . هيلع هّريغ

 : متاح وبأ لاق :لاق ديمح نب ميهاربإ انّربخأ :لاق دمحم نب رفعج انّوبخُأ

 هيكحأ امئإف ًائيش برعلا نع ٌبيكح وأ ءاهيف فلتخملا نآرقلا فورح ُترَّسف اذإف

 ءاحصف نم تاقئثو سئويو ةديبع يبأو يعمصألاو ديز يبأ لثم .مهنع تاقثلا نع

 ءاّرفلاو ّيومألاو '”رمحألاو ّيئاسكلا ةياور ىلإ ٌثفتلأ الو «ملعلا ةلمحو بارعألا

 . مهّرش نم هللاب ذوعأو «مهوحنو

 .؟يرمحألا» : لصألا يف )١(
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 دادغب ىلإ ملعلا لاقتنإ
 ُملعلا َلقتنا ىتح اذه ىلع نْيَّرْصِملا ّلهأ لري ملف :ٌيوشللا بّيِطلا وبأ لاق

 ٌبعرو «مهومذقف كولملا اوثذحو ءدادغب ىلع ةفوكلا لهأ ٌبلغو ءًابيرق دادغب ىلإ
 اوكرتو تاصيخرتلاب اًوَهابتو ءرداوتلاب اورخافتو «ةّداشلا تاياورلا ىف سانلا

 . ملعلا طّلتخاف ؛عورفلا ىلع اودمّتعاو ؛لوصألا
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 يومألا ديعس نب هللا دبع

 هتقيطو

 نيالا كذب فخم وا ثءارفلا رع يتقلب دريضحلا اذه: ف عهتاملع جا ناكو

 يساؤرلا رفعج . ياو ينالكلا دابر ىلا نع راي مالا نع ل '”يومألا ديعس

 عساولاب هملع سيلو «رداون ٌباتك هلو .يئاسكلا نع آذبُتو

 . نفوكلا 000 كرابملا نب َيِلَع نسحلا وبأ هتقبط يفو
 . " ”«ليخلا» باتك بحاص ءّيبضلا ةمركع وبأو

 دعب هانعم يف ٌباتكلا م معْيَو "نسق ساتك بحاص ؟40ةيوارلا ناندع وبأو

 . اهّلك هَبمُك ديز يبأ نع ناندع وبأ ىَرَر دقو ؛ متاح يبأ باتك

 .نييفوكلا نيبوغللا نم ةيئاثلا ةقبطلا يف يديبزلا هركذ )١(
 .هرمحألا# هباوصو .بتارملا باتك نع رهزملا يف يطريسلا هلقن اميفو لصألا يف اذك (؟)
 نب بوقعي نع ثدح نميف 01/4 ةاورلا هابنإ باتك يف ًاضرع هركذ درو «يبضلا ةمركع وبأ (؟)

 .قطنملا حالصإ باتك بحاص تيكسلا نب قاحسإ
 .147 /4 ةاورلا هاينإ يف هتينكب يطففلا هل مجرت . يملسلا ىلعألا هللا دبع نب نمحرلا دبع همسا (4)
 .«سوقلا باتك١ :هابنإلا باتك يف (5)
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 ينابيشلا ورمع وبأ

 ورمَع وبأ بارعألا ٍتاقث نع ًاذخأ مهرثكأو مهظفحأو ةغّللاب مهملعأ نِمو

 نابيش ينب رواج امنإو «ةفوكلاب ''"ةدامّرلا لهأ نم وهو «ّينابيشلا رارم نب قاحسإ

 .ناليلج ناباتك امهو :«رداونلا» باتكو :4'””هيجبلا» باتك ُبحاص وهو ؛مهيلإ ٌبسّنف

 نب دمحم رمع وبأ هب انّربخأ .هنع ةياور هانذخأو ؛هيلع ئرُق دقف «رداونلا» امأف

 .هيبأ نع «ينابيشلا ورمع يبأ نب ورمع نع بلع انّربخأ :لاق دحاولا دبع

 ةأرقي ملف سانلا ىلع هب لخب ورمع ابأ نأل هل ةياور الف 'ميجلا» باتك امأو

 .دحأ هيلع

 ديعس وبأو 0 يلا دع أو "”تسوطلا نسحلا وبأ هنع ىَوَر لقو

 . *يركسلا نيسحلا نب نسحلا
 0 رو

 نب بوقعي مث «ينايحللا نسحلا وبأو «ئلهابلا رصن وبأ هنع ىَوَر ْنَم لجأو
 . تيكسلا

 متاح يبأ نع اَيَوَر دقو «نيمامإ اسيلو ؛«نايوار امهنإف ّيركسلاو يسوطلا امأق
 . كوكشلا ريثك يركسلا ناكو «نييفوكلاو نييرصبلا ءاملع نم امهريغو يشاّيرلاو

 )١( عضاوم ةدع ىلع ةدامرلا ىلطت .

 ةغللا عمجم ةبتكمب ةروصم ةخسن اهنعو لايروكسوألا ةبتكمي ةطوطخم ةخمن هنم ميجلا باتك )0

 . رصمب ةيبرعلا
 هلخأ رثكأو نييرصبلاو نييفوكلا خياشم نع ذخأ» :هنع لاقو 8١! ص هابلألا ةهزن بحاص هركذ (7)

 .«يبارعألا نبا نع

 همدقتساو ؛ينابيشلا ورمع ابأو يبارعألا نبا يقل ؛ريرضلا ديعس وبأ دلاخ نب دمحأوه (*)
 يناعم يف بتكلا نم ًاريثك ىلمأو ؛ةدم اهب ماقأو ؛ روباسين ىلإ دادغب نم هللا دبع نب رهاط

 51١/١(. ةاورلا هابنإ رظناو) .رداونلاو رعشلا
 .(191/ - 795 ما دادغي خيرات يف هتمجرت رظناو).؟576 ةنس يفوت (6)
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 يبارعألا نبا

 لّضفملا نع ملعلا ذخأ هنإف ”يبارعألا دايز نب دمحم هللا دبع وبأ امأو
 ملعو نييرصبلا ملع لخأ دقو «ةغلل نييفوكلا ظفحأ دمحمو ؛هّبيبر ناكو «يبُضلا

 «بارعألا نم ةعامجو ديز يبأ نع ذخأو «هنم هعمسي نأ ريغ نم ةصاخ ديز يبأ

 ناكو .نويرصبلا مهرثكأب قِثي ال موقو :«مراكملا يبأو ؛ةمُّوُجٌعو '''ليقّصلا لثم
 .ًاريخ الإ ديز يبأ يف لوقي الو ّيعمصألا نع فرحني

 َدّيزتلا هيلع يعّديو هبذكيو يبارعألا نبا ُتّنعتي ّيلهابلا رصن وبأ ناكو
 .قثوأو ةنامأو اتّيثت دشأ رصن وبأو ءهنم رداونلل ًاظفح ُرثكأ يبازعألا نباو . هفيزيو

 )١( ةنس يفوت هنأ لاقو ؛نييفوكلا نييوغللا نم ةيناثلا ةقبطلا يف يديبزلا هركذ ١ تاقبلعلا) .؟ 116(.

 هابنإلا يف يطفقلا هركذ (؟)  2١١6 /4ىليقعلا تيمكلا ابأ ىتكُيو :لاق .
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 مالس نب مساقلا ديبع وبأ

 ليلق هنأ الإ .فيلأتلا ٌنسح ٌفّئصم هنإف مالس نب مساقلا ديبع وبأ امأو
 .اهيف نتفا مولع ةغللا نع هعطقي «ةياورلا

 لجر هلِمَع باتك ىلع هيف ّدمتعا هنإف ؛فدصملا بيرغلاب» مجرتملا هّباتك امأو

 ًائيش هبلإ ٌفاضأو اهيف ام َبْوَيَف ئعمصألا بنك ٌذخأف ءهسفنل هعمج مشاه ينب نم

 .نيبفوكلا نع ٍتاياورو .ديز يبأ ملع نم
 نب ةديبع يبأ باتك ىلع هيف ّدمتعا هنإف ؛ثيدحلا بيرغ# يف هباتك امأو

 يبأ باتتك نم عزتنم 5نآرقلا بيرغا يف هباتك كلذكو 4ثيدحلا بيرغال يف ىّنثملا

 ؛ةديبع يبأو ّيعمصألا نع ىَرَر دقو ؛هب سأب ال ًاعرو ةقث اذه عم ناكو :ةديبع

 .رمحألاو ورمَع يبأو ّيومألاو ؛ءارفلا نم ٌعمسو ؛ًاثيش ديز يبأ نم عمس هلعلو
 نم وه امنإ .عامس ٌريغ مهئاملع نع هيكحي ام ٌرثكأ نأ ةرصبلا ّلهأ ٌركذو

 .«فئصملا بيرغلا# هباتك يف ٌمضاوم هيلع تْذِخَأ دقو ؟بتكلا

 انّربخأ :لاق دحاولا دبع نب دمحم انّربخأ «بارعإلاب ملعلا صقان ناكو

 تنجو «ةنس نيثالث يف «فئصملا بيرغلا» باتك ٌتعمج :ديبع وبأ لاق ؛يدّبعملا

 ْ :لاثد هنقلاب نماق هرفاط خب ب هللا دبع نب دمحم ىلإ هب

 ثرثك كلذلف ؛اهيلع هنوزيجيف «كولملا ىلإ هتافئصمب قبسي ديبع وبأ ناكو
 ءاضق ّيِلو مث ءأبذؤم ناكو «ناسارخ لهأ ءانبأ نم دزالل ئلوم وهو . هئافئصم
 همودق دعب ّجحو ؛هدلو عمو هعم لزي ملو «كلام نب رصن نب تباث مايأ سوطرط

 .نيتثامو نيرشعو عبرأ ةنس ةكمب َيَنْوُتو . هبتك نم فئص ام فّنص نأ دعبو «دادغب
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 ةدجن نبا

 مرثألا نسحلا وبأو

 نبا ناكف .'”مرثألا نسحلا وبأو ةدجن نبا ةاورلا نم رصعلا اذه يف ناكو

 . هتياورو ةديبع يبأ ملعب صتخي مرثألا ناكو ؛هتياورو ديز يبأ ملعب صتخي ةدجن

 )١( ةنسس يفوت !؛مرثألا نسحلا وبأ ؛ةريغملا نب يلع وه  751١ب7514 ةاورلا هابنإ) 711(.



 ابعت هب ًاصتخم ناكو «ءارفلا ةيوار مصاع نب )ةمّلس دمحم وبأ ناكو

 ا :مظع هلاو ءديدش هيف ناك ٍعْرَو ىلع «نييفوكلل

 !هاه :هل تلق ؛يئاسكلا : لاق ؟مصاع مأ ئاسكلا ؟ارقأ نيلجرلا يأ ىلع 538
 «ءيش نع موي هثلأسف .ةياعُد هيف تناكو :لاق ؟بّضعتلا َنيَأَف :لاق ؟؛ بجعتملاك

 .«تطقس ريبخلا ىلعا :ديري ؛كحضي وهو «تربخ طيقسلا ىلع :لاقف

 ؛انَراج ُةَّملس ناك :لاق يمشاهلا ىسيع نب دمحم َيِلَع يبأ نع انوربخأو

 هنأ انريخت تناكف مدن هيلا اييعوت اكد ءرورس اهل لاقُي ٌةيراج انل تناكو

 . ةمتعلا رهط ىلع ةادغلا يّلَصُي

 هسفن لمحي نأ ىلإ اليم «هرازإ أطبأتم الإ قيرط يف طق ٌةَمَلَس يئر امو

 . فرعي الف

 :لاق ئسلايطلا نب هللا دبع وبأ انثذح :لاق دمحأ نب سودقلا دبع انثدحو
 ٌتفشكلاف «ةدوعت ةمْلَس ىلع انلخد : لاق ئرقملا لصاو نب سابعلا وبأ انثذح

 .ةالصلا يف اهيلع دوعقلا لوط نِم لمججلا ةيكرك اهانيأرف تيكر

 دعب يفوث» :هنا يرزجلا ْئسا لاقو .نييفركلا نييروحنلا نم ةعبارلا ةقبطلا يف يديبزلا هركذ )غ5(

 .هبسحأ اميف نيتتامو نيعبسلا



 تيكشلا نبا
 بلعث ىيحي نب دمحأو

 يبأو ''”تيكسلا قاحسإ نب بوقعي فسوي يبأ ىلإ نييفوكلا ُملع ىهتناو
 «نينيمأ نيتقث اناكو ؟نابيش يئنبل ىلوم '"”جنابيشلا بلعث ىيحي نب دمحأ سابعلا

 امهَملعأ ٌبلعتث ناكر ءفيلأت نيلجرلا ْنسحأ ناكو ؛ًاتوم مدقأو ْنسَأ بوقعيو

 ف ككل برغل اكو« زخحلاب
 بوقعي دنع تنك :لاق بلعث انّربخأ :لاق دمحأ نب سودقلا دبع انثذحف

 ال يل لامف لاق  ةذحلا دذيدش بلعث ناكو  ٌتحِصف ءءيش نع ينلأسف ًاموي

 ًاموي بوقعي دنع تنك :لاق بلعث انّربخأ :لاق ىيحي نب دمحم انّربخأو
 نم «لتكت١ ُنْرَو ام ينربخأ :لاقف «ةرصبلا لهأ نم ينزاملا ٍناملغ نم لجر هءاجف
 «بوقعي اهنَقّلَف 2لِعَتْفنا كل لوقي هنإ :هل ٌتلقف ءالَعْفَتا :بوقعي لاقف ؟لعفلا
 ؟؛ٌرحنلا هيلإ ٌتنأ ام ٌحّوحأ :لوقت فيك :هل تلقف ّيرصبلا ىلإ ّتفتلا مث نِطْفو

 هيلإ تنأ ام جّوحأ :مالكلا امنإ .تأطخأ :ثلق .ٌوحنلا هيلإ َتنأ ام ٌجوحأ :لاقف

 سرخف : لاق . وحنلا جاتحم

 ةديبع يبأو يعمصألا نع يكحي ناكو ارش وود ىتأ نع دج ترش ناكر

 ناكو .رصن يبأو ةدجن نباو مرثألا وحن ؛مهنم ٌممس نّمم الإ عامس ريغ نم ديز يبأو

 .ًاريسي أيش ةيش يبارعألا نبا نع ذخأ دقو . ا كح امير

 هل 0 ؛وحنلا

 نم انيقل ْنَميف سيلو ؛هنع لخأ نمع ذأ دقو ةقث ناكو ؛هيبأ ّبتك رصن يبأ نعو

 .هتوم مّدقتل بوقعي نع ُذخأ

 )١( يديبزلا تاقبط) .144 ةنس تيكسلا نبا يفوت 777(.

 ةنس بلعُت يفوت (؟)  .759١.(يديبزلا تاقبط)
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 سأ © سا رب

 . كانه ةْعْلْلا ىف سيلو ءرابخأ ُبحاص هنإف ''”َتيبح نب دمحم رفعج وبأ امأف

 . فّرصُي ال كلذلف هّمأ مسا اييبحح و

 نبا سلجمب ٌتررم :لاق ٍبلعت انّربخأ :لاق دحاولا دبع نب دمحم انّربخُأ

 عطق هيلإ ثسلج املف  يِلمُي ناكو  هدنع ٌتسلجف هيلإ ٌتلمف « عماجلا يف بيبح

 .لَمْفأ ال لاو ال !رضاح ٌتنأو :لاقف «هيف تنك اميف ّذخ :ُثلقف ةالمإلا

 تاقبطلا) . هتافو خيرات ركذي ملو ؟نييفوكلا نييوحنلا تاقبط نم ةعبارلا ةقبطلا يف يديبزلا هركذ )١(

 18 ١185(.
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 ةملس ني لضقفملا

 مّلعت . هيبأ نع ْنِقَتُي مل هنأ الإ '!”لضفملا بلاط وبأ هئبا ةملس نع ذخأ دقو
 دقو ؛مضاوتلا يف هيبأ ةقيرطل افلاخم ناكو «ىيحي نب لمحأو بوقعي نم هدعب

 هدرثكأ ؛«نيعلا» باتك نم ًاريثك اثيش درو ءابّصعتم اطلخم هتدجوف هبتك ىف ٌترظن

 . راتخملا اهّريغ «نآرقلا يناعمو وحنلاو ةغللا يف ٍتارابتخا ٌراتخاو ؛دودرم ريغ

 )١( ةبهش يضاق نيا تاقبط) ؛٠٠7 ةنس يفوت هنأ ةبهش يضاق نبا ركذ ١/ 584 - 05006
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 يرابنألامساقلا

 هنع ىور نمو

 ابأ بقلملا ”!ديبع نب دمحأ ّلثم هنع ىَوَر نّمو '''يرابنألا مساقلا امأف
 .انّركذ نُم عم نوركذُي ال ءراعشأ ٌباحصأ ٌةاوُر ٍءالؤه نإف ؟ةديصع

 هج ا

 بيترتلا ىلع نيّقارعلا لهأ نم انركذ نَم ىلإ ىهتنا َملعلا ْنأ رمألا ةلمجو
 انللخأ امو .بّرعلا ملِع يف مهيلإ عوجرلاو بتكلا ٌتاحصأ ءالؤهو ؟انيكر يذلا

 نم جرخي مل هنأل امإو ؛هيلع لوعم الو مامإب سيل هنأل امإ «ببسل الإ ءدحأ ركذب

 ركذ نع انكاسمإك ؟هرشل باتلا مزلي: يش هفيلأت نم الو هّركذ ييخُي ذحأ هتذمالت

 نب نيجي دمحم ىبأ معدع نلإ نوعجرت مهلكو هلع تي ىو ""ييايولا

 هملعو « يئاسكلاو ةديبع يبأو يعمصألاو ديز يبأ ةقبط يف وهو « يديزيلا كراملا

 يبأ نع ىور دقو .ربكألا باطخلا يبأو سنويو رمع نب ىسيعو ورمَع يبأ نع
 يف الإ «ةاورلا يديأ يف ليلق هّملع نأ الإ ؛سانلا يديأ يف ةروهشملا ةءارقلا رمع

 . نيكم مّدقم نيمأ ةَقث وهو .هتيرذو هتيب لهأ

 )١( ةلس دادغبب يفوت ءركب يبأ دلاو «يرابنألا نحلا نب راشب نب دمحم نب مساقلا وه 504.
 يديبزلا تاقبط) ١/ا١(.

 «ةفوكلا ةاحن نم ؛ةديصع يبأب فورعملا رجنلب نب حصان نب ديبع نب دمحأ رغعج وبأ وه (؟)
 05737 - 514/77 ءابدألا مجعم) لالا" ةنس يفوت

 يدهملا لاخ «يرومحلا ديزي نب هللا دبع نب روصنم نب ديزي ىلإ نوبوسنم :نويديزيلا (©)
 ةنس يفوتو .هيلإ بسنف ؛هدالوأل ًايدؤم هيلإ ًاعطقنم مهدج كرابملا نب ىيحي ناكو ؛ يسابعلا
 مدقملا وهو) دمحم :هدالوأو ىيحي مه نييديزيلا ةعامجو .54 يديبزلا تاقبط يف امك 7

 برقعيو «ةيبرعلا ةغللا يف اوعرب ةعبرألا ءالؤهو :هللا دبعو ليعامسإو ميهاربإو (مهنم
 انثإ مهددعو ؛روكذملا ىيحي نب دمحم دالوأ مث .ثيدحلا امّلعتو ادهز ناذهو .قاحسإو

 هللا ديعو (اوعرب ءالؤهو) هللا ديبعو ناميلسو لضفلاو رغعجو نسحلاو سابعلاو دمحأ :رشع

 /؟ ص ةاعولا ةيغبو 5٠١. باسنألاو .تسرهفلا رظناو .نيسحلاو فسويو يسيعو ئلعو

 .55 يديبزلا تاقبطو ." ٠
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 .نيتنيدملا نيتاه يف الإ برعلل ملع الو
 ةيبرعلا يف ًامامإ اهب ُملعن الف ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ٌةنيدم امأف .

 الإ ةحيحص ةدحاو ًٌةديصق اهب ٌتيأر ام ًالامز ةئيدملاب ٌتمقأ : يعمصألا لاق

 ةعونصم وأ هلم ,
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 باد نبا
 هبسني ًامالكو «رمسلا ٌثيداحأو َرعشلا ٌمِضَي «بأد نبا اهب ناكو - 23

 نب ديزي نب ىسيع وهو «هثياور ثيفخو دو طقسف طقسف ؛برعلا ىلإ

 هُملعو ءًارعاش ناكو ء؛ديلولا ابأ ىئكُيو «''”خادشلا ينب نم تا نياكي

 . [رثكأ رابخألاب

 أ :لاق ّيفنحلا دمحم نب يلع انربخأ :لاق دمحم نب رفعج انربخأ

 0 نأ مم ري نيح بأد نبأ نم 5 : يعمصألا لاق : لاق متاح وبأ

 : لاق نادمَه

 ؛هللا» يف ءاهلا لبق يتلا فلألا فذحي !هللا ٌناحبس اي :ئعمصألا لاق مث
 نع سانلا يوريو ؛هنع اذه زوجيو «سوصنم وهو اهّتراجت» عفريو .ءاهلا انعم

 نيح ةفالخلا يف بأد نبا عمط دقل :لوقي رمحألا ًافلخ ٌتعمس دقلو * لاق

 اَعد نَم] :لاقي امنإ ؛لاحُم «يل اَعَد نم" نإ اذه عمو .©"”هنع اذه لثم زوجي
 :[ لاش ريعبل غو نمو ءيلْيَزُعل

 .بيطلا يبأ نع لقت اميف )1١7/7( رهزملا نع هتبثأ امو لصألا نم طقاس )١(

 .176 1217/15 ءايدألا مجعم يف هرايخأو هتمجرت رظناو 517/١ ةنس باد نبا يفوت (1)

 ىشعأ نع يعمصألا تلأس :هيفو (رادلا ةعبط 2 5 يناغألا) يف متاح يبأ نع ريشلا (9)

 نبا نم بجعلا :يل لاق مث ءرعشلا ريثك يمالسإ وهو ؛لوحفلا نم ره :لاّقمف ؛نادمه

 ...بأد

 مسا مزجي نأ ؟ىشعألا ىلع زوجي اذه لثمأ :هللا ناحبس :لاق مث :يناغألا يف امك ربخلا ةيقب (4)
 تاكا عطستلاللاو :رمحألا فلخ ىل ! لاق مث . . بصن وهو «هتراجتا مفريو لجو زع هللا

 مث :لاق .اذه لثم زوجي نأ لثم لحملا نم هل نأو .هنم لبقُي اذه نأ نظ نيح ةنالخلا يف
 . .يليزغ يل اعد نم هلوف نأ ًاضيأ كلذ ممو :لاق

 . يناغألا نم ةدايزلا (0)
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 لاق .ًاباذك ناكو '”يماطقلا نب ئيقرشلا بأد نبا ىرجم يرجي ناك نّممو
 نب ّيقرشلل تلق :لاق ةاورلا ضعب انئذح :لاق ّيعمصألا انثذح :متاح وبأ

 :لاق «يردأ ال :لاق ؟اهاتوم ىلع اهتالص يف لوقت ٌبرعلا تناك ام : ّيماطقلا

 موي هب انأ اذإف «؟هثعاب ٌقلخلا ثعبي ىتح كَديَوُر' :نولوقي اوناك :تلق ؛هل ٌبذكأف

 .ةروصقملا يف هب ثّدحي ةعمجلا

 «بدألا رفاو ءبسنلاب ًاملاع يقرشلا ناك» :لاقو .174/9 دادغب خيرات يف ببطخلا هركذ )١(
 /؟ نازيملا ناسل رظناو) ؛هبدأ نم دخأيل يدهملا هيلإ مضو ؛دادغب روصنملا رفعج وبأ همدقأف

 47--١118(.
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 لمجلا يلع
 ًاباتك وحنلا يف عضو ناكو «لمجلاب ٌبقلملا يلع ًاضيأ ةنيدملاب ناك نّممو

 يلع باتك نم ًاباتك عضو شفخألا ُنظأ ينإف كلذ عمو :متاح وبأ لاقو
 مادإب سيل هنأل ؛اندنع ٌركذُي ال تيزلاو ؟؛نالطر ُثيزلا :لاق كلذلف ؛«لمجلا

 ا . ةرصبلا لهأ
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 نيطنطسق نبا

 نم ًائيش ودْغَي «نيطنطسق نبا :هل لاقُي يلاوملا نم لجر اهب ناكف ٌةكم امأو

 وبأ انربخأ :لاق ديمح نب ميهاربإ انربخأ :لاق «رفعج نب رفعج انّربحأف ءوحنلا

 «وحنلا عمسف ةرصبلا مدق مث .ءوحنلا نم ائيش ةكمب نيطنطسق نبأ عضو :لاق متاح

 .اضيأ ائيش يواُي ال رخآ ائيش عضوو ءِلِمَع ناك ام عيمج حرطف
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 دادغب ءاملع

 لوقنمف ملعلا نم اهيف امو ءملِع ةنيدمب سيلو ءِكلُم ةنيدمف ٌدادغب امأو

 «ةفيعض ملعلا يف كلذ دعب مهُتَينو '''مهتّيعرو مهعابتأو ءافلشلل بولجمو ءاهيلإ
 ىطاعت نإف «مهل كلمأ بعللاو ءمهيلع بلغأ لزهلا ؛ٌموق مهو ءّدِج َملعلا نأل

 مهّدحأ ىرتف .هيف ٌةاهابملا هّئيغبو هب ةاماسملا همه امنإف ءهنم ادش وأ ًاثيش مهضعب

 هنيواودو ملعلا يفارطأ يف هتبغر ٌركذيو ءاملعلا يف َدعُيل "'زِمْهَيَو «ملع ريغب ملكتي
 «نمأ نيغ ىلع ينبي وهف «هلولذو هلهسو هلوصأ يف هفن ٌحماسيو «هيئارغو هعورفو
 قولا .نومهفي الو نومهوبي مهنأ َمرج الف «ّسَم ٍنوهأب ةسايرلا ّسحيو

 . !نومهّبتسَيف

 يف هب ُقثوي نم اهب نكي ملو «ةفيلخلا ركسع ٌوشح دادغب لهأ :متاخ وبأ لاق

 اطيخم هّتيأر أئيش مهنم ّدحأ ىعّدا نإف «هتياور ىضترُت نم الو «برعلا مالك
 نيبو ءوحنلاب ةرصبلا ءاملع نيب لصفي الو «ةرباكمو مالك ٍةرثكو ليوطت ّبحاص
 مهذحأ ظفحتيو ؛«ةزمح ةءارقو نيمرحلا لهأ ةءارق َنيِب الو ؛يتابسكلاو يساؤرلا

 ْمَم امْنإو ؛هيلإ فلتخي نم دنع هّمالك ٌرثكيف ريسفت الو للع الب وحنلا نم ّ لئاسم

 ءاضفخ رجلا ىّمسيف ف ءهيلإ بسنيل هٌعرتخي مسا رْيسُي نأ ملعلا ىلإ قبس اذإ مهيحأ

 :ىستلا كلئعلاو «تافصلا فورح رجلا فورح نومسيو ؛ةفص فرظلاو

 . طيلختلا نم اذه وحنو ؛«نالوعفا ضورعلا ىف ؟نليعافماو

 وبأ فرع ام فاعضأ ىلع هللا كحلصأ اذه اننامز يف ٌرمألاو : يوغللا لاق
 . متاح

 ب

 «نائسألاو نامزألا يف مهمذقتو ءانئاملع ٌبتارم [اهب] فرعي ةلمحت هذدهف

 يمالك نم هطاقتلاب أجهل لازأ.ام اهب كل ٌممتجيو ؛ةياورلاو ملعلا نم مهلزانمو
 نيذلا .ءالؤه نم دحاو لكلو ؛هيكحأ ببس وأ .هينيراجت ءيش دنع ينع هقيلعتو

 .؟مهتبغرولا :تخيبون نبا طضب )١(

 .؟رمليو: :تخيبون نبا طشب (؟)
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 لك هللا كبتج  بئجتف «هيلع لّرعي ال ام اهرثكأو ءهيلإ بسنت ٌرابخأ مهانركذ
 كمصعي هللاو ؛ةياكح هيف ٌحصت ملو «ةياور هب تبثت مل امب هنم لمحت نأ  روذحم
 . ىلاعت هللا ءاش نإ ؛كددسيو كقّقويو «كدشريو

 هللا انبسحو ًاريثك ًاميلست ملسو دمحم ىلع هللا ىلصو ءهدحو هلل ٌدمحلاو باتكلا عت

 ليكولا معنو ْ
 تنل اين هنن

 لصألا ةخسن رخآآ يف ءاج ام ٌةروص

 يديمحلا دمحم نب ركب يبأ نب ىسيع ريدقلا هبر ةمحر ىلإ ريقفلا ٌدبعلا هقلع
 .نارفغلاو وفعلاب هل اعد نملو هيلع ضرعلا موي يف هيوبألو هل رفغو ءهنع هللا افع
 .نيملاعلا ّبر «نيمآ نيملسملا عيمجلو

385 2 

 ىلع ًاضيأ تلبوق دقو ..هيلع دمتعي ٍطخب ةحيحص ٌةخسن وهو «هلصأب لبوق
 نب دمحم اهكلم دقو «تخبون نب بوقعي نب قاحسإ نب دمحأ طخب ةخسن
 يّلحو ؛«تخبون نبا طخب ناك ام اهيشاوح يف بتكو .يفوصلا لاله نب تاكرب
 .ةقاطلا بسحب تحّحصف «لصألا يف ناك ام عرفلا اذه ىلع



 في تايوتحملا سره 17

 تايوتحملا سرهف
 0 22ش ةيويس | © 600000020600066 ةيناثلا ةعبطلا ةمدقم

 000 ةملس نب داّمح 00307 06-00... ىلوألا ةعبطلا ةمدقم

 ال ل ليمش نب رضتلا 0019 00.0.0... دمحم ىلع هللا ىلص
 000 يديزيلا دمحم وبأ 0. مالكلا يف نحللا روهظ لوأ

 ّيلعو ءيسودسلا جرؤملا 035 000.00... يلؤدلا دوسألا وبأ

 1 ام يمضهجلا رصن نيا 00000 دوسألا يبأ نع اوذخأ نيذلا

 ا 1 برطق 035306 قاحسإ يبأ نب هّللا دبع

 الا سم دكا دمحم ٠ 117 ويوسع ءالغلا نب قرمهعوبأ
 00 تح الا ممشلا ونبأ. 2117 عن ول رمع نب ىسيع

 1 يبلكلا نبأ 00358 يبضلا بيبح نب سنوي

 100 ] ] ] ]ز ]0 ةفوكلا ءاملع 001515 ........ ..... يعبضلا ةرزع نب ليبش

 ا ئيضلا نيديم نبى لفنملا 217 هدول شفخألا باطخلا وبأ

 ا موثلك نب دلاخ 380000606006... ةيوارلا رمع

 0 0 ةيفارلاداجح ٠ 7054 و ا يساؤرلا رفعج وبأ

 0 ا ا 010315 دالبلا وبا 10 ا ئراقلا مصاع

 دي 00 لهس دمحمو ةسائك نبأ 53 ..ءءءءل.. م نصيحم ني دمحم

 م3 يئاسكلا رمت نيَقلَع نسحلا بأ 1417 سا دم اتم معي قف: نحت
 يمرجلاو يزامرحلاو يزؤوتلا 044 ل600... تايزلا ةزمح

 هنا م يشايّرلاو يدايزلاو 0000 7 دمحأ نب ليلخلا

 3 ينزاملا نامثع وبأ 068 1... سوأ نب ديعس ديز وبأ

 000001 يناتسجسلا متاح وبأ 2007 ......... , ىنثملا نب رمعم ةديبع وبأ

 دمحأو َيعمصألا يخأ نبا كلملا دبع ديعس وبأ يعمصألا
 ها نلهابلا تاج وبا 184 خل بيرق نبا
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 48 هنم ذحُأ نمو دّربملا ديزي نب دمحم

 484 هةموو ووووو ديرد سس نسحلا س دمحم

 000 ناوكذ نبا
 000000 ةبيتق نبأ
 11 ا ب ىشانلا
 ا ناسيك
 ا و ساشا راقعلا ةنعتب لمعي
 ٠١6 ........ يئاسكلا دعب ةفوكلا ًءاملع

 11 ينايحللا مزاح نبا

 14 دادغب ىلإ ملعلا لاقتنإ

 ١١١ . هتقبطو يومألا ديعس نب هّللا دبع

 ١١١ هنع ىّور نمو ينابيشلا ورمع وبأ

 ا يم ... ّىبارعألا نبا
 1 قاس نب يسافلا يع ودا

 1 مرثألا نسحلا وبأو ةدجن نبا

 110 مصاع نب ةملس

 ١١5 بلعت ىيحي نب دمحأو تيكّسلا نيا

 11ش عم َبْيَبُح نب دمحم

 ١1 ةملس نب لضفملا

 لني 0 ا بد نبا


